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Finalitzen les obres de 
millora del Pla Edificant 
en el CEIP Pío XII
El 26 d’abril van acabar les actua-
cions de millora del Pla Edificant 
en el CEIP Pío XII amb la signatura 
de l’acta de recepció després d’una 
inversió de 982.316 euros. PÀG. 4 

Un mural per a visibilitzar la  
diversitat en el Dia de la Família 

 

Insten Agroseguro 
a cobrir els danys 
de la pedregada
U L’Ajuntament de Nules ha 
instat Agroseguro a pal·liar 
els danys dels llauradors afec-
tats per la pedregada que va 
tindre lloc l’11 d’abril, ja que 
hi ha qui fins i tot ha perdut 
tota la pròxima collita. PÀG. 12 

Moltes activitats 
amb Nules Negre    
i el Dia del Llibre 

U L’Ajuntament de Nules va 
organizar diverses activitats 
amb motiu del Dia del Llibre, 
com la mostra El Quixot vist 
per Fandos i el festival literari 
Nules Negre. PÀGINA 7

El graffiti ‘Estimar-se a colors’ mostra els diferents 
models familiars que conviuen en la societat actual

Gafa de Sol de Marca

Monofocal

79€
Progresivas

179€
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Nules acorda celebrar actes festius 
durant els propers mesos d’estiu

L ’Ajuntament de Nules i 
els representants de les 
comissions de festes, del 
bou i les penyes taurines 

de la localitat van acordar, la 
primera setmana de maig, por-
tar endavant la celebració 
aquest estiu de diferents actes 
festius i taurins. 

D’aquesta manera, les festes 
en honor a  Sant Bartomeu i a la 
Mare de Déu de la Soledat que se 
celebren al poble en els mesos 
d’agost i d’octubre, i les de Sant 
Roc que tenen lloc a les platges 
de Nules al mes d’agost, compta-
ran amb activitats que l’any pas-
sat no es van poder realitzar per 
prevenció davant la situació  
epidemiològica. 

 
CONSENS 
No obstant això, el regidor de 
Festes, Gabriel Torres, explica 
que «hem volgut escoltar a les 
diferents comissions per a entre 
tots acordar la postura a pren-
dre de cara a la celebració de les 
properes festes patronals».  

Així, «encara que Nules 
enguany tindrà  actes festius, 
anem a esperar a les directrius 
de la Generalitat Valenciana en 
aquesta matèria per a començar 
a treballar i a organitzar un 
calendari festiu, i així poder 
assegurar la màxima seguretat 

Les comissions de festes, bous i les penyes taurines estudien la conveniència davant la covid

per a totes les persones que 
puguen assistir», va afegir. 

De tota manera, la idea és 
portar a terme esdeveniments 
festius amb les limitacions per-
meses per les autoritats 
sanitàries i actes taurins en el 
format també permès, tenint en 
compte que previsiblement tots 
els actes que es facen durant els 
pròxims mesos seran en recin-

El ple de l’Ajuntament de 
Nules, celebrat en sessió 
ordinària el 29 d’abril, va fer 
efectiva la renúncia de la 
regidora i segona tinent 
d’alcalde, Susana Tusón. Així 
doncs,  amb la formalització 
de la dimissió l’edil deixa les 
delegacions de Sanitat, Gent 
Major, Cementeri i Tanatoris, 
Biblioteca, Comerç, 
Transparència, Embelliment 
Urbà i Tradicions.  

Aquesta dimissió està 
motivada per temes perso-
nals degut a la gran càrrega 
de treball i a la dificultat de 
compaginar les seues fun-
cions a l’Ajuntament amb el 
seu treball i la seua família. 

Cal assenyalar que  Tusón 
va ser l’encarregada de ges-
tionar les qüestions en 
matèria sanitària durant 
aquest any tan complicat per 

El ple formalitza  
la dimissió de          
la regidora 
Susana Tusón

La comissió de Festes és una de les que es van reunir amb els representants municipals per a tractar els actes festius.

tes delimitats i amb un afora-
ment determinat degut a 
l’actual situació sanitària. 

 
VACUNACIÓ 
Un pas clau en la lluita contra la 
covid-19 és la vacunació. Així, a 
Nules es començarà a vacunar al 
Saló Multifuncional des del pro-
per dilluns 24 de maig, sempre 
amb cita prèvia.

La platja de les Marines de 
Nules ha sigut guardonada 
per tercer any consecutiu  
amb el distintiu internacio-
nal Bandera Blava  que ator-
ga la Fundació per l’Educació 
Ambiental (FEE). 

Es tracta doncs d’un guar-
dó amb el qual es reconeix 
l’elevada qualitat de l’aigua 
així com l’excel·lència en els 
serveis que es presten a les 
persones usuàries i la conser-
vació del medi natural.  

Des de la Regidoria de 
Platges s’assenyala que 
«enguany hem seguit treba-
llant amb dedicació perquè 
la platja de les Marines man-
tinguera aquest guardó. Hem 
fet un gran esforç per com-
plir amb els criteris exigits 
de legalitat, accessibilitat, 
sanitat, educació ambiental, 
neteja i seguretat de les plat-
ges.  Ara continuarem por-
tant a terme actuacions per-
què el nostre litoral siga un 
referent», comenta la regido-
ra, M. José Esteban. 

 
INFORMADORS DE PLATJA 
D’altra banda, les platges de 
Nules comptaran, per segon 
any consecutiu, amb auxi-
liars de platja encarregats 
d’informar a les persones 
usuàries de les mesures pre-
ventives davant la covid-19 
durant els mesos estivals, i 
que portaran a terme, princi-
palment, tasques informati-
ves i de vigilància. 

De manera que, entre els 
requisits per a poder sol·lici-
tar aquesta plaça es troba 
l’edat menor de 30 anys, tin-
dre el permís de conducció, i 
el graduat de la ESO, a més 
d’estar inscrit al programa 
de Garantia Juvenil. 

Per tant, el contracte que 
es farà als seleccionats serà 
de jornada completa, amb 
una duració d’almenys 3 
mesos, entre l’1 de juny i el 
30 de setembre. 

Cal assenyalar, a més, que 
enguany seran les corpora-
cions locals les encarregades 
de gestionar aquesta subven-
ció que atorga la Generalitat 
Valenciana per a la contrac-
tació d’aquestes persones 
informadores de platja.

La platja de les 
Marines tornarà       
a lluir la bandera 
blava aquest estiu

la pandèmia. A més, va ser la 
impulsora de la campanya 
Activa Nules promoguda per 
l’Ajuntament amb l’objectiu 
de reactivar el comerç local 
davant el context econòmic 
complicat derivat de la con-
juntura epidemiològica. 

L’alcalde, David García, ha 
agraït la tasca realitzada per 
la seua companya de l’equip 
de govern local tot el temps 
que ha estat en el càrrec, 
sobretot en aquest últim any 
tan delicat degut a la crisi 
sanitària per la covid-19. 

Al ple ordinari d’aquest 
mes de maig prendrà posses-
sió del càrrec el nou regidor 
del grup municipal Centrats 
en Nules (CeN), Raúl García. 

Susana Tusón.

 IMunicipal

L’AJUNTAMENT HA DESTINAT A AQUEST PLA 272.797 EUROS

Atorguen ajudes del Pla 
Resistir a 62 autònoms
U L’’Ajuntament de Nules ha ator-
gat les ajudes parèntesi emmarca-
des en el Pla Resistir a 62 autònoms 
i xicotetes empreses del municipi. 
Així doncs, a mitjans de maig es va 
finalitzar aquest procés amb 
l’ingrés dels imports corresponents 
a cadascuna de les persones bene-
ficiàries. No obstant això, cal assen-
yalar que de les 81 sol·licituds rebu-
des s’han denegat 19 per incompli-
ment dels requisits.  

U Les persones beneficiàries 
d’aquesta ajuda han rebut una 
quantitat fixa de 2.000 euros per 

cada autònom o xicoteta empresa 
amb un màxim de 10 treballadors; i 
una quantitat variable de 200 euros 
per cada persona treballadora afi-
liada a la Seguretat Social, en data 
31 de desembre del 2020, contrac-
tada per la xicoteta empresa o per-
sona autònoma locals. Els diners 
sobrants de l’import total destinat a 
aquestes ajudes s’han repartit 
entre els beneficiaris del Pla 
Resistir. El consistori ha destinat a 
aquesta actuació 272.797 euros, 
dels quals l’Ajuntament aporta 
40.919 euros, la Generalitat 170.498 
i la Diputació 61.379. 
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Invertiran més de 400.000 euros en 
la millora dels polígons industrials

E ls polígons industrials de 
Cardanelles, la Mina i de 
la Senda Mitjana de Nules 
comptaran enguany amb 

diferents actuacions de millora 
amb les que es vol modernitzar 
i dotar de noves infraestructu-
res i de serveis a aquestes zones 
industrials per un import total 
de 412.851 euros. 

Així doncs, aquest impuls a 
aquests tres polígons industrials 
serà possible gràcies al recolza-
ment financer de l’Institut 
Valencià de Competitivitat 
Empresarial (IVACE), de la 
Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball de la 
Generalitat Valenciana que ha 
atorgat  a l’ajuntament una sub-
venció de 333.301,46 euros 
mentre que l’aportació munici-
pal per a aquestes actuacions 
serà de 79.549,54 euros. 

Les actuacions compten amb una subvenció de l’IVACE de la Generalitat Valenciana

Una imatge corresponent a les actuacions fetes l’any 2020 als polígons industrials de Nules amb subvenció de l’IVACE.

   

Per al polígon industrial de 
Cardanelles s’ha aprovat un pro-
jecte de millora d’infraestructu-
res tecnològiques amb un 
pressupost de 60.000 euros, dels 
quals 10.398 euros correspo-
nent a finançament municipal,  
i que contempla la instal·lació 
de càmeres de videovigilància, 
de xarxa de fibra òptica en tot el 
polígon, i d’una pantalla infor-
mativa, a més també se senyalit-
zaran els carrers.  

D’ltra banda, s’executarà el 
projecte de millora d’infraes-
tructures tecnològiques en el 
polígon industrial Sector 2 la 
Mina amb una quantia total de 
143.171 euros, dels quals 
24.811,54 euros seran finançats 
per l’ajuntament. De manera 
que, entre les actuacions previs-
tes es troba la realització d’una 
ruta biosaludable, la millora de 
les zones enjardinades i planta-

ció d’arbres, la instal·lació 
d’embornals per a la recollida 
d’aigües pluvials, la instal·lació 
de noves boques d’incendi, a 
més de la renovació de la senya-
lització de la zona industrial. 

En el polígon industrial de la 
Senda Mitjana es realitzaran 
actuacions de millora d’infraes-
tructures amb un import de 
209.680 euros, que contemplen 
una aportació municipal de 
44.340 euros. Mitjançant aquest 
projecte es vol crear també una 
ruta biosaluble, un carril bici 
que recorrerà tot el polígon, es 
preveu renovar les voreres, al 
mateix temps que millorar la 
seguretat viària i accessibilitat 
amb nous passos de zebra, es 
dotarà a la zona de mobiliari 
urbà, vegetació, i es millorarà la 
recollida d’aigües pluvials en 
especial en la zona del pas sub-
terrani del camí la Mar.  

Executaran actuacions d’accessibilitat  
i asfaltat de camins per 104.000 euros
Nules comptarà amb diferents 
actuacions d’accessibilitat i 
d’asfaltat de camins rurals amb 
la inversió d’un import total de 
103.704,48 euros, que seran 
finançats amb el Pla de 
Cooperació Provincial d’Obres i 
Serveis de l’any 2021 aprovat 
recentment per la Diputació 
Provincial de Castelló. 

En concret, són tres els pro-
jectes que es preveu desenvolu-
par al llarg dels propers mesos. 
De manera que es durà a terme 
la supressió de barreres arqui-
tectòniques i d’encintat de vore-
res al carrer de Santa Natàlia, en 

el tram entre el carrer de Sant 
Agustí i el carrer de Calderón de 
la Barca, amb una quantia de 
57.472,22 euros. 

També es preveu reasfaltar  
el camí de la Vieta, entre la 
carretera N-340 i el barranc de 
Juan de Mora, una actuació que 
compta amb un pressupost de 
34.339,80 euros. 

I per últim, es realitzaran 
diverses actuacions a l’avinguda 
Diagonal per a la millora de 
l’accessibilitat amb la supressió 
de barreres arquitectòniques i 
la reducció de velocitat del tràn-
sit per un import de 11.892,46. 

Cal destacar que aquestes 
obres suposaran a més la millo-
ra de la seguretat viària dels 
accessos al CEIP Pío XII. 

Davant açò, l’alcalde de 
Nules, David García, comenta 
que «es tracta de tres actuacions 
importants per a la població 
que estaran finançades en la 
seua totalitat per l’administra-
ció provincial». 

Així doncs, els tècnics muni-
cipals «estan ja treballant per a 
que en els pròxims mesos es 
puguen licitar les obres i així 
executar-les el més aviat possi-
ble», conclou García.

Promouen cursos de 
formació per a millorar 
l’ocupabilitat dels joves

L’Ajuntament de Nules treba-
lla en diferents programes 
enfocats a millorar l’ocupabili-
tat del sector més jove de la 
població mitjançant accions 
formatives que ajuden a aug-
mentar la seua ocupabilitat. 
De manera que, amb aquestes 
activitats es vol facilitar la 
integració dels joves desocu-
pats al món laboral. 

Amb tot, el número total de 
desocupats a Nules conside-
rats com a atur juvenil, 
d’entre 16 i 24 anys, és de 87 
persones que representa el 
13,16% de la totalitat d’aturats 
en la localitat que ascendeix a 
661 persones. 

Cal assenyalar, a més, que 
un 85% de les persones joves 
desocupades tenen un nivell 
d’estudis baix, «per aquest 
motiu es vol que aquest 
colElectiu participe en activi-
tats de formació que possibili-
ten la seua inserció laboral», 
comenta la regidora de 
Polítiques d’Ocupació, Rosa 
Ventura. 

Des de l’àrea d’ocupació 
s’estan portant a terme 
accions concretes enfocades a 
aquest sector. Així, mitjançant 
l’antena de la Cambra de 
Comerç de Nules es desenvolu-
pa el Plan Integral de 
Capacitación y  Empleo (PICE) 
dirigit a joves menors de 30 
anys que es troben desocupats 
i no estiguen participant en 
activitats de formació, amb 
l’objectiu d’aconseguir la seua 
integració en el mercat labo-
ral. Així doncs, enguany s’ha 
programat un curs de comerç, 
logística i magatzem. 

Des de l’antena cameral de 
Nules també es facilita als 
joves la inscripció al Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil, 
«és important la inscripció a 
aquest sistema de Garantia 
Juvenil, una iniciativa europea 
que pretén facilitar l’accés dels 
joves al mercat de treball, per 
a poder participar en diferents 
convocatòries tant laborals 
com de cursos i programes de 
formació» assenyala Ventura.       

A principis de maig es va fer un Curs d’Operador de Carretons Elevadors.
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Finalitzen les obres del Pla Edificant 
del Pío XII amb l’acta de recepció

E l CEIP Pío XII compta amb 
un gimnàs i una escala 
d’emergència en l’edifici 
de Primària, i d’altres 

millores com un porxo que s’ha 
construït al pati per a resguar-
dar a l’alumnat de la pluja, la 
millora dels embornals de reco-
llida de l’aigua del pati, la ins-
tal·lació de mobiliari urbà, a 
més de la millora de les zones 
enjardinades i de la tanca de 
l’aulari d’infantil.  

En definitiva, es tracta 
d’unes actuacions de millora 
emmarcades en el Pla Edificant 
i que el 26 d’abril van finalitzar 
oficialment amb la signatura de 
l’acta de recepció per part dels 
representants de l’Ajuntament 

El 26 d’abril es va signar l’acta de les actuacions realitzades al centre educatiu, com un gimnàs

de Nules, la direcció de l’obra, i 
l’empresa constructora. 

Així doncs, amb la finalitza-
ció de les obres al CEIP Pío XII, 
en les que s’ha invertit un total 
de 982.316,32 euros, són tres les 
escoles del municipi que han 
completat les reformes amb el 
Pla Edificant, donat que fa uns 
mesos també van acabar les 
actuacions fetes al CEIP Lope de 
Vega i al CEIP Cervantes. De fet, 
en breu s’espera recepcionar 
també les obres del CEIP Jaume 
I, i en els pròxims mesos finalit-
zaran les obres a l’escola infan-
til de primer cicle Los Gorriones 
on s’està realitzant una reforma 
integral de les instal·lacions. 

Amb tot, la Conselleria 

L’alcalde de Nules, David García, va visitar les noves instal·lacions del CEIP Pío XII, com el gimnàs.

d’Educació invertirà en aquesta 
primera fase del Pla Edificant  
més de tres milions d’euros en 
els centres educatius de Nules. 
«L’alumnat de cinc centres edu-
catius de la nostra localitat es va 
a beneficiar de les millores fetes 
en els diferents edificis, de fet 
des de la institució local s’ha fet 
un gran esforç per a poder dur a 
terme totes les actuacions. 
Esperem que les obres pendents 
al CEIP Jaume I i a l’escola infan-
til Los Gorriones estiguen acaba-
des el més prompte possible, 
així una vegada finalitzades 
totes les obres concretarem 
nous projectes per a la segona 
fase del Pla Edificant», comenta 
l’alcalde David García.

U MURAL PER LA DIVERSITAT 
EN EL DIA INTERNACIONAL 
DEDICAT A LA FAMÍLIA 

L’Ajuntament de Nules fa un pas més 
en les accions encaminades a cons-
cienciar la població en temes relacio-
nats amb la igualtat i la diversitat, en 
aquest sentit s’ha pintat un mural 

amb el que es vol donar visibilitat als 
diferents models de família que con-
viuen en la societat actual, i amb el 
que es va commemorar el Dia 
Internacional de la Família que es va 

celebrar el 15 de maig. Aquest mural 
anomenat ‘Estimar-se a colors’ és 
obra de l’artista Bárbara Sebastián i 
es troba en un dels murs externs del 
camp de futbol. Aquesta acció 

s’inclou en les propostes de 
l’Observatori Local contra LGTBIfòbia 
per a sensibilitzar sobre l’eradicació 
de la violència per motius d’orienta-
ció sexual i identitat de gènere.

Donen suport a la 
formació pràctica 
de l’alumnat de 
centres educatius
L’Ajuntament de Nules 
segueix donant suport als 
joves en el seu procés de for-
mació amb la incorporació 
d’alumnat de diferents cen-
tres educatius als departa-
ments municipals per a que 
realitzen les corresponents 
pràctiques curriculars. 

El consistori compta en 
aquests moments amb huit 
alumnes en pràctiques que 
es troben desenvolupant dife-
rents tasques en les àrees 
d’Atenció a la Ciutadania, 
d’Intervenció, d’Urbanisme, i 
de Cultura, a més del 
Gabinet de  Comunicació i de 
la Brigada Municipal.  

A finals d’abril l’alcalde, 
David García; la regidora M. 
José Esteban, i la secretària 
de l’Ajuntament, Montserrat 
Paricio, van rebre a aquests 
alumnes i els van donar la 
benvinguda. 

«Des de l’Ajuntament 
seguim apostant per la for-
mació dels més joves, de 
manera que, cada any, són 
molts els alumnes de dife-
rents centres que poden 
conéixer de primera mà 
l’Administració Pública al 
realitzar les seus pràctiques 
curriculars en el consistori 
de Nules», comenta l’alcalde.    

L’Ajuntament compta 
amb convenis de col·labora-
ció mitjançant els quals 
l’alumnat pot adquirir una 
experiència laboral en la ins-
titució. En concret, aquest 
alumnat procedeix de  cicles 
formatius de l’ IES Gilabert 
de Centelles, dels graus de 
Periodisme i d’Administració 
d’Empreses de la UJI, i de la 
Fundació Síndrome de Down 
de Castelló.  

95 escolars es 
beneficien de les 
classes de reforç 
de l’Ajuntament
Un total de 95 escolars de 
Nules s’estan beneficiant de 
les classes de reforç que ha 
promogut l’Ajuntament per 
a aquell alumnat que, degut 
a la suspensió de les classes 
presencials, s’ha vist afectat 
pel que fa a l’aprenentatge 
dels coneixements bàsics 
requerits al seu nivell.  

De fet, aquesta iniciativa 
impulsada per la regidoria 
d’Educació és gratuïta i 
s’emmarca en un dels dos 
projectes subvencionats per 
la Conselleria d’Educació,  
amb un import de 28.445,64 
euros, per a la realització 
d’activitats de suport educa-
tiu, extraescolars, culturals i 
esportives dirigides  a l’alum-
nat per a compensar els efec-
tes negatius del confinament 
ocasionat per la covid-19. 

Aquest projecte, que es va 
posar en marxa el passat 
febrer, finalitzarà al juny i 
del mateix participa alumnat 
de Primària de tots els cen-
tres educatius. De manera 
que són centres de formació 
locals els encarregats 
d’impartir les classes. 

Des de la regidoria 
d’Educació s’assenyala la 
bona acollida que ha tingut 
aquesta iniciativa en els cen-
tres: «han sigut els tutors de 
l’alumnat que forma part del 
projecte els que han elaborat 
un informe, per tant han 
sigut els centres educatius 
els que han avaluat i derivat 
els alumnes a l’Ajuntament. 
Es tracta d’una iniciativa que 
en tot moment ha estat coor-
dinada amb els equips direc-
tius de les escoles i els pro-
fessors tutors», explica la 
regidora Rosa Ventura. 
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L’Ajuntament convoca la LXVII 
edició dels Jocs Florals Vila de 
Nules i els V Premis 
d’Investigació i Divulgació que 
tenen lloc al mes d’octubre. 
Les persones interessades 
poden presentar els treballs 
corresponents a cadascuna de 
les categories fins al 16 
d’agost, de manera directa o 
per correu postal certificat, al 
registre general del consistori. 

Des de la regidoria de 
Cultura s’ha treballat enguany  
per a incorporar algunes nove-
tats amb les que es vol aug-
mentar, més si és possible, la 
seua rellevància dins del món 
de lletres valencianes. 

Esta edició serà una edito-
rial especialitzada en publica-
cions en valencià l’encarrega-
da de la promoció del certa-
men literari, i de l’edició i 
venda de l’obra guanyadora de 
la Flor Natural. També es vol 
potenciar els Premis 
d’Investigació i Divulgació, 
dedicats a l’estudi d’un tema 

Convoquen els LXVII Jocs 
Florals i es podran enviar 
treballs fins al 16 d’agost

Volen promocionar el patrimoni de  
Nules amb una nova ruta poètica
El recorregut compta amb 15 punts amb codis QR amb els quals poder escoltar les poesies

E l municipi de Nules 
compta amb una Ruta 
Poètica que té com a 
objectiu promocionar i 

impulsar la poesia, el patrimoni 
i la història del poble.  

Aquesta activitat està dispo-
nible a través de codis QR que es 
troben repartits per diferents 
espais tant de Nules com de la 
zona marítima. 

D’aquesta manera, racons 
importants i interessants de la 
població, com són la Plaça 
Major, el Jardí Botànic, 
l’Església del Convent, l’Ermita 
de Sant Xotxim, el Museu de 
Medallística Enrique Giner o el 
Far de les Platges de Nules, entre 
altres, poden ser visitats amb 
motiu d’aquesta activitat ofe-
rint així una manera diferent de 
passejar i recórrer el poble. 

La Ruta Poètica compta amb 
15 punts amb els seus codis QR 
corresponents, els quals es 
poden escanejar amb el mòbil i 
poder així escoltar cada poesia. 
Igualment, amb el codi es pot 
accedir al blog de la Ruta 
Poètica, on està disponible tota 
la informació de cada una de les 
poesies i la localització dels dife-
rents llocs que es pot visitar. 

A més, altra de les particula-
ritats d’aquesta iniciativa és que 
els diferents poemes estan reci-
tats per veïns i veïnes del poble, 
però també pel veïnat de la vila 
agermanada de Nyons, que ha 
volgut participar recitant poesia 
en llengua francesa. 

Amb tot, des de la regidoria 
de Cultura es remarca que «la 
Ruta Poètica és una iniciativa de 
l’Associació Cultural La 
Corretjola que s’inicia en una 
època complicada per al món de 
la cultura, no obstant això  hem 
volgut impulsar nous formats 

d’activitats culturals que siguen 
accessibles per a tothom i adap-
tades a les restriccions. En tot 
cas, la intenció es seguir 
ampliant aquesta ruta amb el 
temps», indica Maria José 
Esteban, regidora de Cultura. 

Aquesta activitat està promo-

guda per l’Associació Cultural 
La Corretjola amb la col·labora-
ció de la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Nules. 

Qqualsevol persona interes-
sada pot participar accedint a 
l’adreça web www.rutapoeticanu-
les.blogspot.com.

específic relacionat amb 
aquesta terra i que comptaran 
amb nous patrocinadors com 
les empreses Grespania i La 
Plana Granados Monlleó, al 
mateix temps que es recupera 
altres, que feia anys que no hi 
participaven, com l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua. 

Destaquen els premis ordi-
naris Flor Natural, al millor 
poemari de tema i metres lliu-
res dotat amb 4.000 euros i la 
publicació de l’obra a càrrec 
de Neopàtria; Poesia de tema 
religiós o ètic; i Poesia de tema 
patriòtic, tots dos dotats amb 
500 euros, i els premis extraor-
dinaris Anna Rebeca per a la 
millor composició d’almenys 
70 versos de tema i metre lliu-
res, amb autor fill de Nules o 
resident dotat amb 1.000 
euros; i Poemari Infantil dotat 
amb 500 euros. 

L’acte d’entrega dels premis 
tindrà lloc l’1 d’octubre, enca-
ra que s’organitzarà en funció 
de l’evolució de la pandèmia. 

Llançen la campanya ‘Compra, Rasca i 
Menja’ per a donar suport al comerç local 
Ara comprar als establiments de 
Nules té premi amb la nova 
campanya que l’Ajuntament 
llança per a promocionar i 
donar suport institucional al 
sector comercial i hostaler de la 
localitat, i amb la que es reparti-
ran 12.700 euros en premis. 

Compra, Rasca i Menja és la 
nova acció emmarcada en el pla 
municipal de dinamització 
comercial anomenat Activa Nules 
que impulsa el consistori 
mitjançant la regidoria de 
Comerç i l’Àrea de 
Desenvolupament Local (ADL). 
«Amb aquesta nova iniciativa es 
vol atendre una de les prioritats 
de l’ajuntament, es pretén 

donar suport a aquells negocis 
que s’han vist greument afectats 
per la pandèmia. De fet, la idea 
és incentivar l’activitat 
econòmica del municipi i afavo-
rir el manteniment de les 
empreses i l’ocupació locals», 
comenta l’alcalde, David García.     

Aquesta campanya es desen-
voluparà al llarg dels mesos de 
maig a juny, de manera que per 
compres superiors a 20 euros als 
establiments adherits s’entre-
garà una butlleta Compra, Rasca i 
Menja que la persona consumi-
dora haurà de gratar  per a com-
provar si ha resultat premiat. En 
aquest cas podrà canviar la 
butlleta, amb un valor de 10 

euros, al local hostaler indicat 
en la mateixa. No obstant això, 
és imprescindible tenir grapat 
el tiquet de compra al Compra, 
Rasca i Menja per a fer el canvi.     

Les butlletes no premiades 
podran omplir-se amb les dades 
de contacte del usuari per a 
optar a un dels premis del sor-
teig final del 26 de juny, encara 
que les butlletes premiades 
podran utilitzar-se fins el 31 de 
desembre. Al sorteig final es 
repartiran 50 premis de 50 
euros a consumir en el comerç 
on s’ha fet la compra. Aquestes 
butlletes hauran de dipositar-se 
en una urna als baixos de l’anti-
ga Cambra Agrària. 

L’alcalde i la regidora de Cultura, M. José Esteban, van explicar les bases.

Dalt, el mapa de la ruta. Baix, un codi QR ubicat al Museu de Medallística.

U OBRIN A LA ZONA DE     
LA MASSÀ EL CINQUÉ        
PARC PER A MASCOTES

Nules compta amb un nou parc caní, 
el cinqué del municipi (un d’ells a la 
platja), que s’ha instal·lat a la zona 
coneguda com de la Massà, en con-
cret a la plaça de Clara Campoamor.
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Los murales de Ramón Catalán

A  finales de los 80, el 
patrimonio artístico de 
Nules se vio incrementa-
do de forma inesperada 

al hilo de los grandes proyectos 
museísticos que veían la luz al 
final de un largo camino. Ese 
impulso municipal de oferta 
cultural con nuevos museos 
tuvo su respuesta por parte de la 
sociedad nulense con dos 
importantes incorporaciones 
patrimoniales que llegaron de 
la mano de unos de los grandes 
muralistas valencianos de fina-
les del siglo XX: Ramón Catalán 
Tomás (1922-2006). 

Desde su primera pintura 
mural en la capilla del colegio 
de la Consolación en Castellón a 
la temprana edad de 16 años, 
mostró su gran capacidad para 
resolver amplias composiciones 
al fresco. En 1973, tras una 
intensa carrera como muralista, 
culminó su obra con el mural 
de la escalinata del casino anti-
guo compuesto de escenas de la 
mitología castellonense. 

Pero sin duda, a finales de los 
80 y en Nules, escribió una de 
sus mejores páginas artísticas. 
Primero fue mosén José Burgos 
que en su afán de mejorar el 
templo impulsó un lugar emble-
mático en la memoria de los 
vecinos, la capilla del Sagrario, 
que de igual modo que el altar 
mayor, no representaba las 
devociones del pueblo y en este 
caso, la amplia implantación de 
la Adoración Nocturna, pues el 
local estaba desangelado desde su 
inauguración en 1964. Mosén 
Burgos encargó al famoso mura-
lista la creación de la atmósfera 
necesaria para la oración que el 
maestro Catalán resolvió con 
tres grandes murales y cuatro 
menores a modo de lienzos.   

 
LA CENA DE EMAÚS 
El gran mural frontal represen-
ta la cena de Emaús a la que 
incorpora un ángel que ofrece el 
Santo Cáliz de Valencia. A la 
derecha resolvió con una proce-
sión de Barraquetes entendida 
hace cientos de años. A la 
izquierda, nuestra vista contem-
pla al abrir la puerta el tercero 
de ellos en el que el Ángel 
Custodio protege a la Villa y 
campos de Nules. Los menores 
representan la curación del 
ciego de Jericó al paso de Jesús, 
a Zaqueo bajando de la higuera 
para que Jesús se hospede en su 
casa, a Jesús en casa de sus ami-
gos Lázaro, Marta y María, y a 
Jesús bendiciendo a la infancia. 

Al ver la grandeza de estos 
murales en su inauguración en 
1988, la Caja Rural San José 
retomó su viejo proyecto de 
murales de 1969 que encargó al 
propio Catalán. Don Ramón se 

El artista embelleció la capilla del Sagrario de la Arciprestal y el salón social de la Caixa Rural

Tercero de los murales que pintó Ramón Catalán en el salón de la Caixa Rural.

puso a trabajar y como resulta-
do, la grandeza del salón social 
de la Caixa tiene el magnífico 
aspecto de hoy, tras su necesaria 
restauración en 2006, pues ya 
no se fuma en su interior. 

Resolvió los espacios facilita-
dos con los mejores momentos 
históricos de la población. En el 
primero representó la grandeza 
de Roma y su presencia en Nules 
bajo el título de Noulas y enla-
zando nuestro Benicató con los 
orígenes romanos de nuestra 
civilización. El segundo mural 
representa la fundación del 
Nules moderno bajo el nombre 
de Carta Puebla de la Villa de Nules 
representando la conquista del 
castillo de Nules por G. de 

Montcada y Jaume I, aconteci-
miento presidido por nuestra 
más antigua imagen de Santa 
María y culminada por las 
armas de los Centelles en 1305. 
En el tercer mural, destacan los 
frutos del campo y la villa de 
Nules, el edificio de la Caixa y su 
escudo como factor de desarro-
llo en el siglo pasado.  

Sin duda, los dos conjuntos 
suponen un orgullo para Nules 
y son por si mismos, motivo 
para visitar nuestra población, 
recalcando la importancia que 
la sociedad juega a la hora de 
crear recursos patrimoniales 
que a su vez lo son turísticos. 
Miguel Ángel Sanz Julià 
*Investigador de la historia de Nules

 IEl nostre patrimoni

Nules posa en marxa el 
programa ‘Apropar el 
Patrimoni a les Escoles’

L’Ajuntament de Nules, des de 
la seua regidoria de Patrimoni, 
ha incidit des del primer 
moment de la legislatura en la 
divulgació patrimonial. Per a 
tal fi es va presentar el projec-
te Apropar el Patrimoni a les 
Escoles als centres educatius, 
perquè aquests incorporaren 
en la seua anualitat excursions 
al patrimoni local, amb un 
guia capaç d’explicar què 
veuen, i una activitat final per 
a retindre els conceptes clau. 

Després de la progressiva 
millora sanitària de les darre-

res setmanes, aquest projecte 
ha començat la seua marxa a 
un ritme vertiginós; de fet, a 
principis de maig va ser el curs 
de sisé de Primària del CEIP 
Illes Columbretes de la ciutat 
de Castelló qui es va acostar a 
Mascarell per a conéixer 
aquest entorn medieval únic. 
Una visita d’aproximadament 
una hora on els joves estu-
diants van poder comprendre 
el significat històric del con-
junt emmurallat, la seua 
arquitectura i la seua 
importància patrimonial.

Alumnes del CEIP Illes Columbretes de Castelló van conéixer Mascarell.

La Medalla del Trimestre: 
el Mil·lenari de Castella

La medalla per a la commemo-
ració del mil·lenari de Castella 
d’Enrique Giner, escollida per 
al trimestre maig-juliol 
d’enguany, té la importància 
de ser una de les que va realit-
zar el nostre escultor en la 
seua primera dècada de conso-
lidació com artista dedicat a 
l’ars metallica en els anys 40. 

Un altre factor que dona 
singularitat a aquesta medalla 
és que tant en la seua gestació 
com en el desenvolupament 
creatiu Giner va convergir 
amb un coetani amb tanta cul-
tura com el mestre i molt inte-
ressat en el seu art: Juan de 
Contreras y López de Ayala, 

més conegut com el marqués 
de Lozoya. 

El procés d’aquesta peça es 
va iniciar el 4 de febrer de 
1944, quasi cinc mesos després 
d’iniciar-se els actes comme-
moratius del mil·lenari. 
L’Ajuntament de Burgos va 
convidar Giner a realitzar una 
medalla atenent a les dades 
que li donaria Lozoya, bon 
coneixedor de l’obra del mes-
tre i que havia intercedit en 
aquesta empresa.  

Les primeres indicacions ja 
van ser que en l’anvers havia 
d’aparéixer el protagonista, 
Fernán González, i en el revers 
un castell de tipus heràldic.

Revers i anvers de la medalla per al trimestre de maig a juliol.
Ramón Catalán, pintando uno de los murales para la Caixa Rural Nules.
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  ISocietat 

Promocionen la lectura amb les diverses 
activitats del Dia del Llibre i Nules Negre
El 23 d’abril es va inaugurar l’exposició ‘El Quixot vist per Fandos’ i es va realitzar un contacontes de ‘Moby Dick’ per als menuts

D esprés de que l’any pas-
sat no es poguera realit-
zar cap activitat relacio-
nada amb el Dia del 

Llibre a causa de la pandèmia, el 
cap de setmana del 23 al 25 
d’abril les regidories de 
Biblioteca, Cultura i 
Normalització Lingüística van 
organitzar diverses iniciatives 
relacionades amb la literatura, 
respectant en tot moment les 
mesures sanitàries pertinents.  

Per a encetar la programació, 
el Mercat Municipal va acollir el 
divendres 23 una sessió de con-
tacontes amb la representació 
en valencià de Moby Dick per a 
xiquets de 7 a 11 anys, que van 
rebre el conte Els dos xiprers. 

Després es va inaugurar a la 
Biblioteca l’exposició El Quixot 
vist per Fandos de l’artista borria-
nenc Manuel Martí Fandos. Una 
mostra de 49 dibuixos sobre el 
Quixot, comissariada per Carlos 
Gómez, que es va poder visitar 
fins el 2 de maig. 

També va continuar la pro-
gramació del Festival Nules 
Negre, el divendres amb la pro-
jecció al Saló Multifuncional del 
curt La chica a la que no supiste 
amar, on va estar present la seua 
directora,  Marta Robles. El dis-
sabte 24 i el diumenge 25, la 
periodista i escriptora, Pepa 
Bueno, i la periodista i l’escrip-
tora local, Mónica Mira, van pre-
sentar les seues últimes obres al 
Mercat Municipal. La setmana 
següent els escolars van partici-
par en una activitat amb l’escul-
tor José Antonio Collado i el 2 
de maig Marta Vicent i Javi 
Alfonso van teatralitzar relats al 
Museu de Medallística. Els més joves van poder conéixer ‘Moby Dick’ en una versió adaptada per a ells. Els escolars van participar en una activitat amb l’escultor José Antonio Collado.

Mónica Mira (dreta) va presentar el seu llibre ‘Tres días’. Javi Alfonso i Marta Vicent van contar relats negres al Museu de Medallística Enrique Giner.

Manuel Martí Fandos, Gemma Recatalá, Susana Tusón, César Estañol i Carlos Gómez.

Marta Robles va presentar el seu curt ‘La chica a la que no supiste amar’. Mónica Mira, amb Pepa Bueno, en la presentació de l’última obra d’aquesta.

La mostra va estar precedida per unes paraules de Carlos Gómez, Gemma Recatalá i el propi Fandos.
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Estrenen ‘Un cercle en 
l’aigua’, pel·lícula rodada 
a l’Estany de Nules
El darrer 25 d’abril va tindre 
lloc l’estrena de la pel·lícula Un 
cercle en l’aigua, del director i 
productor Vicent Monsonís. 

Aquesta producció valen-
ciana i en valencià està molt 
relacionada amb la localitat de 
Nules ja que una de les escenes 
està grabada a l’Estany. A més, 
en la pel·lícula hi participa 
l’actor local Jordi Ballester. 

Un cercle en l’Aigua està 
ambientada a l’Anglaterra del 
segle XVI i protagonitzada per 
William Shakespeare (Ricardo 
Saiz) i Christopher Marlowe 

(Raúl Navarro) que posa en 
qüestió l’autoria de les obres 
de Shakespeare. 

El passat novembre es va 
estrenar coincidint amb el 25é 
aniversari de la posada en esce-
na de l’obra teatral La Estancia 
de Chema Cardeña, obra en la 
qual es basa Un cercle en l’Aigua. 

A causa de la pandèmia, es 
va posposar la gira pels cine-
mes i ara arriba a la Plana 
Baixa, on han volgut compar-
tir l’obra amb els pobles que 
van acollir el seu rodatge, com 
és el cas de Nules.

L’alcalde, David García, durant l’estrena de la pel·lícula ‘Un cercle en l’aigua’.

 

A Nules pràcticament han desaparegut les zones dunars i la flora pròpia d’aquests ecosistemes per la regressió.

Nules adverteix sobre la pèrdua 
irreversible d’ecosistemes litorals

T ot i que quan es parla de 
l’impacte en Nules de la  
regressió de la costa a 
conseqüència de la falta 

d’inversions per a la protecció 
del litoral sud a Castelló, el pri-
mer en el que s’acostuma a pen-
sar són les construccions de pri-
mera fila, des de l’associació 
Platges de Nules adverteixen 
d’un efecte que en la major part 
del municipi és ja irreversible: 
la pèrdua d’ecosistemes natu-
rals propis de la costa. 

Vicent Castañer, biòleg de 
Poseidon (organització que visi-
bilitza els valors naturals de la 
mar mediterrània en aquesta 
zona) adverteix que al terme de 
Nules a penes queden un parell 
de punts on es poden veure 
alguns testimonis aïllats de 
dunes naturals i la seua vegeta-
ció característica, com serien les 
roselles marines o lliris blancs.  

No cal parlar de la presència 
de fauna habitual d’aquests 
indrets litorals, com és el cas del 
corriol camanegre. A Nules és 
merament testimonial i no exis-
teix constància de la seua nidifi-
cació, entre altres raons, perquè 
la desaparició imparable de 
l’ecosistema «per falta de protec-
ció» és el principal obstacle per 
la seua recuperació. 

Les dunes naturals són ara testimonials i estan en permanent degradació per la regressió

L’associació Platges de Nules 
incideix que la falta d’inver-
sions compensatòries després 
de la construcció del port de 
Borriana és la causant d’una 
pèrdua, des del punt de vista 
natural, irreparable. «Hem fet 

intervencions per a crear dunes 
artificials que reproduïsquen 
l’aspecte original, però sense 
obres de defensa efectives cada 
nou temporal les fa desaparéi-
xer», lamenta Castañer. 

El biòleg recorda que quasi la 
totalitat de l’entorn litoral de 
Nules està protegit per declara-
cions com lloc d’interés comu-
nitari (LIC) i zona d’especial de 
conservació (ZEC), tant en 
l’àmbit marítim com terrestre 
(la marjaleria), però «ni es fre-
nen els agents que els degraden 
ni està fent-se inversió per a 
fomentar la seua restauració». 

Nules assisteix, doncs, a una 
degradació gradual del paisatge 
i dels pocs ecosistemes naturals 
que queden per falta d’acció de 
les autoritats. Com defenen des 
de Platges de Nules constant-
ment, en aquest cas «no actuar 
és destruir», com ha passat en 
les dunes naturals que existien 
dècades enrere als 200 metres 
de costa que ja han desaparegut. 

La plataforma ciutadana 
insisteix que l’Administració 
que diu protegir el litoral quan 
no permet protegir les casetes és 
la principal amenaça per la con-
servació de l’ecosistema litoral 
de Nules per «la seua absoluta 
innacció», denuncien.  

Nules participa en el     
XIV Aplec de Gegants i 
Cabuts de Borriana
El darrer 1 de maig, amb totes 
les mesures sanitàries i en un 
acte molt emotiu, Nules va 
estar representada en el XIV 
Aplec de Gegants i Cabuts de 
Borriana, el qual enguany va 
consistir en una exhibició a 
l’edifici Mercé. 

Els gegants i cabuts de 
Nules hi van participar junta-
ment amb una delegació de 
l’associació local La Corretjola. 

Aquesta vegada va ser la 
regidora de Tradicions, Susana 
Tusón, qui va recollir la figure-

ta que es va lliurar a tots els 
grups participants. Així des de 
La Corretjola es va voler retre 
un xicotet homenatge a la 
regidora abans que deixara el 
càrrec, ja que «ens ha estat 
donant suport i animant-nos 
en un any molt complicat». 

De fet, des de l’agrupació ja 
esperen en breu poder partici-
par en noves reunions amb els 
gegants i cabuts, ja si és possi-
ble sense el virus que tant ha 
limitat els darrers mesos a 
moltes associacions.

Susana Tusón amb membres de La Corretjola i el gegant de Nules.

 

«INACCIÓ» DE COSTES

Movilitzacions 
per a l’estiu
U L’Ajuntament de Nules ha 
anunciat que aquest estiu impul-
sarà una sèrie d’accions reivindi-
catives per a visibilitzar les con-
seqüències de la «inacció» de la 
Direcció General de Costes a 
l’hora de protegir el litoral del 
municipi. L’alcalde, David García, 
ha avançat que qualsevol iniciati-
va d’aquest tipus comptarà amb 
la participació de l’associació de 
veïns Verge del Carme i altres 
agrupacions locals implicades en 
aquesta problemàtica.  

U No ha ajudat la darrera reunió 
virtual dels representants de 
Costes a Madrid amb els alcaldes 
del litoral sur de Castelló, ja que 
no hi ha novetats sobre el projec-
te d’estabilització de les Marines.
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El tiempo

E
stimado-a lector-a, este 
abril se caracterizó por 
batir un récord de pre-
cipitaciones en Nules 

con 183,2 L/m2. Si a esta can-
tidad le añadimos la lluvia 
registrada en el primer tri-
mestre, obtenemos 276,7 
L/m2. Dado que un año nor-
mal en Nules está en torno a 
los 450 L/m2, tan solo nos 
quedaría por registrar  173,3 
L/m2, para igualar el registro 
del pasado año. Desde mi 
modesto criterio, creo que 
este año podemos incluso 
alcanzar  los 500 L/m2.  

En abril el anticiclón de 
las Islas Azores se mantuvo 
más bajo de su posición habi-
tual, lo que creó un pasillo 
natural por el que las borras-
cas y perturbaciones de pro-
cedencia atlántica dejaron 
precipitación sobre la penín-
sula ibérica. En Nules, 14 
días del mes registraron llu-
vias en mayor o menor cuan-
tía. El día 11 se produjo una 
violenta tormenta acompa-
ñada de abundante aparato 
eléctrico, precipitaciones 
torrenciales y granizo, ade-
más de fuertes  rachas de 
viento. Las consecuencias ya 
las sabemos todos.  

Ese día sobre la vertical de 
la península ibérica tenía-
mos a unos 1.500 metros de 
altura un fuerte embolsa-
miento de aire muy  frío, en 
torno a los -20ºc. Hubo una 
fuerte entrada de aire  muy 
húmedo, de marcado recorri-
do marítimo (viento de 
Levante), con una superficie 
terrestre que tras varios días 
soleados fue almacenando 
un potencial energético bru-
tal. Ese día  amaneció despe-
jado y soleado, pero hacia el 
mediodía, por las estribacio-
nes de la Serra d’Espadà 
comenzaron a formarse 
pequeños cumulus humilis con 
una velocidad de disparo 
brutal. Al poco tiempo, las 
nubes pasaron a cumulus con-
gestus. La  entrada de viento 
de recorrido marítimo se 
incrementó. El barómetro y 
el barógrafo estaban en caída 
libre: el cóctel estaba servido 
y solo hacía falta esperar. Y 
así sucedió. Esta tormenta ha 
sido una de las más virulen-
tas en Nules desde el año 
1979, con 48 L/m2. 

Otro periodo de meteoro-
logía extrema fueron los días 
21 y 22, con 94,8 L/m2, regis-
trados de forma torrencial en 
cortos espacios de tiempo. 
*Encargado de la estación  
meteorológica de Nules

Abril: récord de 
precipitaciones

JUAN ANTONIO 

Pitarch 
Tena*

«La devoció va arribar a professió»
Creu Roja ha sigut uns dels 
cossos més rellevants durant la 
pandèmia que ha viscut 
Espanya l’últim any. Ha oferit 
tot tipus d’ajuda a aquelles per-
sones que l’han necessitat per a 
garantir que pogueren viure de 
la millor manera dins d’aquesta 
situació tan complicada. En 
reconeixement d’aquesta tasca 
tan important, la delegació del 
Govern a Castelló ha entregat a 
Elisabeth Millán, directora pro-
vincial de Creu Roja en la pro-
víncia de Castelló i veïna de 
Nules, la Medalla al Mèrit de 
Protecció Civil, un guardó que 
fa honor a mitja vida dedicada a 
ajudar a la gent en moments de 
necessitat i emergència. 
 
– Quan vas començar en Creu Roja? 
– Vaig començar l’any 1998 com 
a voluntària. En aquesta prime-
ra etapa treballava en les plat-
ges, vaig ser patrona de les 
embarcacions de la mar de 
Nules. Cap a l’any 2000, vaig 
passar a ser personal laboral 
dins de l’organització i des 
d’aquest moment he passat per 
diferents càrrecs de responsabi-
litat. El món de la mar va ser el 
primer on vaig desenvolupar la 
meua tasca ja que estic molt lli-
gada a ella, actuant com a patro-
na o socorrista aquàtica. Amb el 
pas dels anys vaig convertir-me 
en la directora provincial de 
Creu Roja a Castelló. 

– D’on ix la voluntat de col·laborar 
amb Creu Roja? 
– Va ser principalment una 
qüestió de sort. Jo tenia una per-
sona de confiança en Creu Roja, 
que era Vicente Martínez, i va 
ser el que em va convéncer. La 
meua aspiració era entrar a la 
Policia Nacional i m’estava pre-
parant les oposicions. Llavors, si 
realitzaves una sèrie de cursos 
tenies més possibilitats 
d’entrar-hi. Jo estava interessa-
da en els cursos de socorrisme 
de Creu Roja i em vaig apuntar. 
Allí vaig coincidir amb Martínez 
i ell em va parlar molt bé de 
l’organització i de la importàn-
cia de la tasca que realitza i  vaig 
decidir quedar-me. Des d’alesho-
res, vaig començar a formar-me, 
ja que no coneixia en profundi-
tat a Creu Roja, i fins avui. 

– Passats tants anys des d’aquesta 
decisió, creus que va ser encertada? 
– Absolutament. Des que vaig 
entrar com a voluntària, Creu 
Roja em va agradar molt, em 
sentia còmoda i la meua devo-
ció es va convertir en professió. 
Ací he conegut a molta gent i a 
dia d’avui, els meus millors 
amics els he conegut gràcies a 
formar part de Creu Roja. En 
aquesta organització passem 
moltes hores junts i ens hem 
convertit en una gran família. 

Elisabeth Millán al centre de Creu Roja de Nules

ELI MILLÁN  4   DIRECTORA PROVINCIAL DE CREU ROJA EN CASTELLÓ  I MEDALLA AL MÈRIT DE PROTECCIÓ CIVIL

nes pel simple fet d’ajudar als 
demés i entre tots aconseguir 
formar una societat millor 

– Davant l’actual crisi sanitària, com 
va reaccionar Creu Roja?  
– La Creu Roja té uns protocols 
molt treballats, per la qual cosa 
estàvem preparats per a fer 
front a una situació com aques-
ta. Nosaltres fem un treball 
previ de prevenció, per a que la 
nostra actuació durant i després 
d’una emergència siga el més 
completa possible. Òbviament, 
ens vam haver d’adaptar, ja que 
durant els mesos de confina-
ment vam viure una situació 
que ningú esperava. A nosaltres 
ens agrada oferir una atenció 
directa a aquelles persones que 
la necessiten. Des d’un primer 
moment, vam dotar a tot el nos-
tre cos amb EPI, per a assegurar 
la màxima seguretat possible. 
Dins de la dificultat de la situa-
ció, nosaltres vam continuar 
amb les principals tasques que 
féiem fins a eixe moment, que 
eren aportar tot el necessari per 
a que les persones pogueren 
portar de la millor manera 
aquesta situació. També vam 
començar a facilitar la medica-
ció a aquella gent que no tenia 
els mitjans per a acudir a per 
ella i, sobretot, vam oferir 
assistència psicosocial a través 
de cridades telefòniques a les 
persones que es trobaven soles. 
Així aquestes persones podien 
afrontar amb un poc més de 
positivisme aquesta situació i 
no es sentien tan soles, que a la 
fi era un dels nostres objectius. 

– Com a resultat d’esta tasca t’han 
guardonat amb la Medalla al Mèrit 
de Protecció Civil. Com et vas sentir? 
– Va ser una mescla de moltes 
emocions i és un reconeixement 
a la meua feina i a la que tots en 
Creu Roja fem cada dia. Per la 
qual cosa aquest premi no és 
tan sols meu, sinó que és també 
de tot l’equip que m’acompanya 
i fa possible tot el treball que 
realitzem. Per aquesta raó, he 
d’agrair a tot el meu equip de 
treball, des dels voluntaris fins a 
aquelles persones que treballen 
directament amb mi. 

– Com de necessària és per a la socie-
tat la tasca que realitza Creu Roja? 
– Crec que la existència d’un cos 
com Creu Roja és fonamental. Ja 
no tan sols pel treball que realit-
zem en emergències puntuals, 
sinó pel treball de seguiment i 
el recolzament que aportem a 
persones que ho necessiten dia 
a dia. Per això, el nostre treball 
està reconegut a tots els nivells i 
és molt satisfactòria la resposta 
tan positiva que rebem per part 
de la societat i que ens ajuda a 
fer la nostra tasca dia rere dia. 
Una entrevista de Guillem Sánchez

sible a qui ho necessita. També 
hi ha molt de treball intern, 
sobretot en l’aspecte psicosocial 
per a buidar aquelles pors 
davant d’aquest tipus de situa-
ció per a continuar millorant la 
nostra atenció en les futures 
accions que realitzem. Com tot, 
el nostre treball s’ha anat pro-
fessionalitzant i ara li donem 
importància a aspectes que 
abans moltes vegades no teníem 
en compte. Afortunadament tot 
aquesta millora repercuteix 
positivament en tot el treball 
que realitzem. 

– Quan acudiu a una emergència, 
com reaccionen els afectats? 
– La gent sol tindre una resposta 
molt bona quan acudim, ja que 
tenen una imatge molt positiva 
de nosaltres. En el moment en el 
que prestem la nostra atenció, 
aquestes persones es mostren 
molt agraïdes amb el servei que 
prestem i això et genera un sen-
timent de satisfacció que et 
dona forces per a seguir enda-
vant amb la teua tasca. 

– Hi ha molta gent interessada en 
col·laborar amb Creu Roja? 
– La veritat és que sí. 
Actualment es necessita una for-
mació especifica per a treballar 
dins de la organització, però 
també acudeixen moltes perso-

– Quina etapa has gaudit més?  
– En cadascuna he tingut una 
responsabilitat diferent, però 
sempre molt lligada al món de 
la emergència. Després de ser 
patrona de platges, vaig estar 
d’operadora en el centre de 
coordinació. Més tard vaig ser, 
al voltant de 10 anys, responsa-
ble provincial de les platges de 
Castelló, i com he dit abans, ara 
sóc la directora provincial. En 
cadascuna d’aquestes etapes he 
viscut experiències que m’han 
fet millorar, per la qual cosa he 
gaudit en totes elles per igual. 

– Has viscut emergències greus, com 
et sents davant situacions difícils? 
– Després de tants anys i 
d’haver-ne vist tantes, al final 
vas aprenent de cadascuna 
d’elles i saps com actuar sense 
que la situació et supere. La pri-
mera emergència a la que vaig 
acudir va ser una de les pitjors 
que han ocorregut a la provín-
cia de Castelló, la tragèdia de la 
Todolella, i em va impactar 
molt perquè mai havia viscut 
una situació com aquesta. Amb 
el pas dels anys, ens hem anat 
format i hem aprés com afron-
tar situacions tan complicades i, 
encara que t’impacten, ho ges-
tiones d’una manera diferent i 
intentant donar el 100% per a 
ajudar de la millor manera pos-
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De ley

A
diferencia de lo que 
vienen dictaminando 
varias audiencias pro-
vinciales, el TJUE des-

carta que el plazo para recla-
mar dichos gastos comience 
cuando se firmó el préstamo, 
sino que considera que la 
prescripción comienza a con-
tar desde que el consumidor 
conoce que tiene derecho a 
que le devuelvan dichos gas-
tos, lo que se produce desde 
que sabe que su cláusula es 
nula y hay una sentencia que 
así lo dictamina. 

La restitución de las canti-
dades por los gastos pagados 
indebidamente al formalizar 
el préstamo hipotecario, 
pues, nunca podría entender-
se prescrita por haber trans-
currido el plazo de 15 años 
desde la firma del préstamo, 
sino que, en todo caso, y aun 
cuando se entendiera que 
fuera una acción distinta y 
separada de la de nulidad de 
la cláusula, el plazo debería 
contarse a partir de dicha 
declaración de nulidad». 

Los gastos hipotecarios 
han sido uno de los quebra-
deros de cabeza para las enti-
dades financieras -junto a las 
cláusulas suelo, cláusulas de 
vencimiento anticipado, 
IRPH o multidivisas-, que han 
visto cómo la justicia se ha 
puesto del lado de los consu-
midores. Desde el Tribunal 
Supremo hasta el TJUE han 
emitido fallos en torno a 
estos polémicos gastos, si 
bien, aún quedaban flecos 
por resolver como era el caso 
del plazo de prescripción 
para poder reclamar la resti-
tución de las cantidades. 

El 23 de diciembre de 
2015, el Tribunal Supremo 
declaró la nulidad de las 
cláusulas de gastos que inclu-
yen la mayoría de préstamos 
hipotecarios al considerarlas 
abusivas. El fallo abrió la 
puerta a que miles de hipote-
cados pudieran recuperar 
esas cantidades. En 2019, 
también el Supremo se pro-
nunció sobre cómo debían 
distribuirse dichos gastos y  
en julio de 2020, el TJUE dic-
taminó que un juez nacional 
no podía negar al consumi-
dor la devolución de las can-
tidades abonadas y se pro-
nunció sobre el plazo de pres-
cripción para reclamar 
dichas cantidades, manifes-
tando que correspondía a 
cada Estado determinarlo. 
*Ramiro Navarro Abogados 
Castellón-Nules 
Cita previa: 964 048 777

Reclamar gastos 
de hipoteca

RAMIRO 

Navarro* 

Coleccionismo

D
entro de los muchos 
apartados que abarca 
el coleccionismo en 
general, podemos 

encontrar el de las tarjetas pos-
tales, que pueden ser costum-
bristas, de personas, oficios y 
profesiones, militares, de 
poblaciones y ciudades, etc. 

En el caso de nuestro pue-
blo la verdad es que resulta 
muy difícil el poder encontrar 
tarjetas postales, sobre todo 
las antiguas, del siglo XIX y del 
XX, unas editadas por casas 
comerciales, fotógrafos, parti-
culares, etc. 

En el Crònica de hoy tra-
emos una tarjeta postal de 
época, a la que, si bien le falta 
un pedazo en la parte superior 
izquierda, no deja de ser muy 
interesante, aparte de ser la 
primera que he podido ver y 
ahora adquirirla. 

Se trata de una tarjeta pos-

Los tarjetas postales de Nules (I)RICARDO 

Yáñez* 

tal en cuya portada está el 
Colegio Cervantes, y la leyenda 
dice: «Nules, Paseo del Calvario 
y Escuelas Graduadas».  

Está circulada hasta un desti-
natario, que se aloja en un hotel 
de Figueras (Girona), franquea-
da con dos sellos de 10 céntimos 
rojos, con una imagen de un 
caballero, supongo que es el Cid 

Campeador, (catálogo Edifil, nº 
818, emitido en 1939, sin pie de 
imprenta), junto con un sello 
obligatorio del Ayuntamiento 
de Barcelona, de 5 céntimos 
azul, del Frontispicio del 
Ayuntamiento citado. 

La postal en cuestión está 
manuscrita, tiene fecha del 7 de 
febrero del 1940 y se ha matase-

llado con el matasellos de rodi-
llo de uso en la oficina princi-
pal de Correos de Barcelona, 
sin que se pueda leer el texto 
del mismo, lo que supone una 
verdadera lástima. 

A pesar del pequeño trozo 
que le falta a este ejemplar, 
nos encontramos ante una de 
las primeras postales de Nules. 
No consta el editor, ni ningu-
na seña que nos dé una pista al 
respecto. 

 
COLEGIO CERVANTES 
Tan solo recordar, antes de 
despedirnos hasta el próximo 
Crònica, que el Colegio 
Cervantes fue construido o 
reconstruido por la Dirección 
General de Regiones Devastas 
y Arquitectura, en el año 1943, 
tal como se puede leer en una 
inscripción en cerámica que 
consta en una de las paredes 
del mismo centro. 
*Presidente del Grupo Filatélico y 
de Coleccionismo Noulas

Associació Colònies Gats Nules

D
e segur que última-
ment has vist alguna 
camada de gatets 
recentment nascuts o 

alguna gata embarassada. Allò 
de la primavera la sangre altera 
es fa notar, i molt, amb els ani-
malets. I els companys felins, 
no anaven a ser menys. 

Són molts els avisos que 
rebem a l’Associació Colònies 
Gats Nules referents a gatets 
menuts. Amb l’Ajuntament de 
Nules, duem ja en marxa dos 
anys el projecte CER. Gràcies a 
l’esterilització de quasi el 70% 
dels gats i gates de les colònies 
felines del poble hem evitat el 
naixement de nombroses 
camades. Per desgràcia, són 
molts els avisos de gatets que 
s’han trobat al costat del con-
tenidor, en algun reguer, o en 
el pati interior d’una casa. 

I és que esterilitzar a les 
pròpies mascotes és una cosa 
fonamental, sobretot quan es 
tenen mascotes amb accés a 
l’exterior o a altres animals. 
Esterilitzant, no sols evitem 
que els nostres companys 
felins passen per innumera-
bles complicacions de salut 
(piometra, quistes ovàrics o 
testiculars, marcatges i 
estressos, agressivitat…), sinó 
que evitem l’abandonament 
de les cries no desitjades. 

L’article 337 del Codi Penal 
castiga el maltractament ani-
mal, així com l’enverinament 
o l’abandonament, poden pro-
vocar-li la mort. Aquestes 
penes poden arribar a ser de 

L’esterilització és clau 

fins a tres mesos de presó i, 
segons l’ordenança vigent del 
municipi de Nules, es conten 
multes de fins a 3.000 euros. 

 
CONSELLS BÀSICS 
I, què fer si trobem una camada 
de gatets? Uns consells bàsics 
que ens ajudaran a l’hora 
d’actuar. Primer: comprovar 
que la mare dels menuts no està 
a prop. La majoria de les voltes, 
la mareta sols ha anat a buscar 
aliment i tornarà. Un gatet ali-
mentat de la llet de la mare sem-
pre es desarrotlla millor que a 
llet artificial. I és que cal recor-
dar que la llet de vaca és alta-
ment nociva per als cadells. Els 
gats són intolerants a la lactosa! 

Segon: comprovar la tempe-
ratura. Els gatets menuts es 
moren abans de fred que de 
fam. Una bossa d’aigua calen-
ta, mantes i cartons per a fer-
los entrar en calor.  

Tercer: Visita al veterinari, 
ja que serà qui més podrà aju-
dar en aquest cas. A més, la 
gran majoria d’ells tenen con-
tacte directe en les associa-
cions i protectores d’animals, 
on hi ha voluntaris que poden 
ajudar amb la recerca de cases 
d’acollida o d’adopcions. 

Sempre es necessiten cases 
d’acollida i mans voluntàries. 
Pots enviar un mail a associacio-
coloniesgatsnules@gmail.com i 
nosaltres t’informe’m.

L’Associació 
Musical Artística 
Nulense actuarà 
el 22 de maig a 
ritme de tango
U Després del concert espe-
cial que va oferir la banda de 
l’Associació Musical Artística 
Nulense amb motiu de la 
Setmana Santa, el dissabte 22 
de maig tindrà lloc una nova 
actuació, però aquesta vega-
da amb públic en directe. 

El recital començarà a les 
19.30 hores a la plaça Major i 
portarà per títol El tango de 
Piazzolla. La idea es traslladar 
als oients a llocs amb roman-
ticisme en Argentina sense 
eixir de Nules mitjançant les 
peces d’Ástor P. Piazzolla, 
compositor argentí que va 
crear escola. La jornada tin-
drà totes les mesures de pre-
venció i  l’assistència és lliure 
fins a completar aforament.

La banda ja prepara nou concert.
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R ecuperem la investigació 
Corresponsals estrangers de 
Guerra. La visió de la des-
trucció de Nules, de Juan 

Tejedo, premiada als Jocs Florals  
i que està completa a la 
Nulespèdia. Ací només farem 
cinc cèntims per interessar al 
lector a buscar la versió íntegra.  

La recopilació i traducció 
dels articles és una inestimable 
aportació a la comprensió dels 
actes de guerra a Nules. Tejedo 
recorda que «es tracta de fonts  
amb les quals s’ha de tindre 
cura.  La informació es filtrava 
d’acord amb comunicats ofi-
cials des de Madrid, Barcelona o  
Burgos, fet que provoca que apa-
reguen idèntiques notícies a la 
premsa espanyola i estrangera». 

Per això Tejedo quasi obvia 
aquestes informacions i es cen-
tra en l’original visió de Nules, 
més o menys directa, amb cròni-
ques escrites des del front, la 
majoria d’elles, per part dels 
corresponsals estrangers de gue-
rra, també  sotmesos a una forta 
censura, amb l’objectiu de 
fomentar les simpaties i el recol-
zament bèl·lic dels seus respec-
tius estats ja siga al Govern 
republicà  o al bàndol sublevat. 

Les fonts, fortament ideolo-
gitzades, mostren una actitud 
parcial que no aclareix els fets 
esdevinguts a Nules. Aquestes 
cròniques són subjectives i mos-
tren errades, exageracions, i 
forta intencionalitat.  

La menció de Nules a la 
premsa estrangera, a l’estiu de 
1938, és quantitativament sor-
prenent. Abunda la comparació 
amb Guernica ja que el munici-
pi també va ser bombardejat per 
l’aviació italoalemanya, tot i 
que el bàndol franquista va atri-
buir la destrucció als rojos. El diari italià ‘La Stampa’ va donar la seua versió de la destrucció de Nules. El francés Jean Marot va cobrir els fets de Nules per al diari ‘Le Journal’.

El diari ‘The Argus’ recollia com el bàndol sublevat havia capturat Nules. El diari australià ‘The News’ va mostrar la destrucció de Nules en juliol de 1938.

El sud-africà  O’Dowd Gallagher va ser un dels corresponsals més reconeguts a la Guerra Civil. El mateix alcalde de Nules, Vicente Segarra Palau, va relatar la destrucció al diari ‘ABC’ de Madrid.

Una visió de la destrucció de Nules en la 
guerra segons corresponsals estrangers 
Juan Tejedo va ser premiat fa uns anys als Jocs Florals de Nules per un estudi sobre l’aparició del municipi a la premsa durant el conflicte bèlic



Crònica de Nules
MAIG DEL 2021Actualitat12

Dos grups de socis que van acudir a la Cooperativa Agrícola de Nules per a rebre les seues bonificacions.

La Cooperativa reparteix 
187.335 € en bonificacions

  

En arribar aquestes dates, un 
any més la Cooperativa Agrícola 
Sant Josep de Nules ha fet la 
bonificació al consum correspo-
nent a l’exercici del darrer 2020 
realitzat pels seus socis. 

Aquesta vegada la bonifica-
ció ascendeix a un total de 
187.335 euros, dels quals es des-
tinen a la secció agrícola 
134.502 euros, la qual cosa 
suposa un increment notable de 
fins al 24% respecte a l’exercici 
de l’any 2019, quan les bonifica-
cions van ser d’al voltant de 
109.210 euros. 

Tant la carta de notificació 
de la bonificació com el procedi-
ment per a poder-la rebre s’han 

transformat durant els darrers 
anys en una costum anual. Així, 
els socis acudeixen personal-
ment a les instal·lacions de la 
Cooperativa Agrícola Sant Josep 
de Nules a tramitar la seua 
corresponent bonificació. 

Aquest és ja el quart any en 
el qual la Cooperativa destina 
una part dels beneficis obtin-
guts després de la liquidació de 
cada exercici a bonificar als 
socis que durant el darrer any 
han adquirit en la mateixa 
Cooperativa diversos productes, 
com fertilitzants o fitosanitaris, 
o bé han contractat serveis com 
polvoritzar, per agrair-los així la 
seua confiança.

 IAgricultura 

Nules va instar a Agroseguro a cobrir els 
danys que va provocar la pedregada

L ’Ajuntament de Nules 
insta a Agroseguro  a 
pal·liar els danys dels llau-
radors afectats per la 

pedregada registrada el passat 
11 d’abril, es vol que aquesta 
entitat cobreixi el greu sinistre 
que ha afectat greument al 
terme municipal de Nules. De 
fet, hi ha fins i tot llauradors 
que han perdut la totalitat de la 
pròxima collita. 

El regidor d’Agricultura, 
César Estañol, assenyala que 
«des d’Agroseguro hauran de 
donar una solució als llauradors 
que, any enrere any, fan un 
esforç gran per a assegurar els 
seus horts i que ara, després 
d’aquest episodi de pedregada 
que els ha afectat i per temes 
burocràtics, no tenen cap cober-
tura ni del segur ni de l’extensió 
de garanties».   

El Consell Agrari acorda exigir a la Conselleria d’Agricultura solucions davant el ‘cotonet’ en la primera reunió presencial després dels mesos de pandèmia

L’antiga Cambra Agrària va tornar a acollir una reunió del Consell Agrari.

Així mateix, es demana a la 
Conselleria d’Agricultura que 
intervinga amb Agroseguro per 
a que els llauradors afectats 
puguen estar coberts per la seua 

assegurança, al mateix temps 
que sol·liciten una línia d’ajudes 
per a les zones afectades de la 
comarca de la Plana Baixa.    

No obstant això, cal recordar 

que a finals d’abril el Consell 
Agrari Local va acordar recollir 
les dades i la documentació per-
tinents per a poder demanar al 
Ministeri d’Agricultura, junta-
ment amb les altres poblacions 
afectades de la zona com ara la 
Vall d’Uixó, Moncofa i la 
Vilavella, la declaració de Zona 
Greument Afectada, amb 
l’objectiu d’aconseguir ajudes 
per als llauradors afectats. 

D’altra banda, el Consell 
Agrari Municipal ha acordat 
remetre a la Conselleria 
d’Agricultura una declaració 
institucional sol·licitant solu-
cions al cotonet, en aquest 
escrit denuncia la no autoritza-
ció feta per les autoritats com-
petents de l’ús de productes que 
poden combatre aquesta plaga, 
i també demana la gratuïtat per 
als llauradors de les eines 

biològiques que proposa la con-
selleria per a tractar el cotonet.  

Estañol assenyala que «el sec-
tor agrícola està patint una greu 
problemàtica i són moltes les 
institucions locals i organismes 
agraris que s’estan pronunciant 
per a que es donen solucions a 
aquesta plaga, ja que repercu-
tirà negativament en la pròxi-
ma campanya si no s’actua 
ràpid. Des del Consell Agrari 
exigim també actuacions i ini-
ciatives en contra del cotonet». 

El Consell Agrari va fer 
balanç de l’última campanya 
citrícola, i els representants del 
sector agrari local van traslladar 
aquelles problemàtiques que 
afecten als llauradors de la loca-
litat. Aquesta va ser la primera 
reunió presencial del Consell 
Agrari després d’un període 
sense activitat per la pandèmia
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El seté Torneig Primavera Scude 
corona als seus guanyadors a Nules

E l diumenge 9 de maig, des 
de les 9.30 hores del matí, 
es van disputar les finals 
de la setena edició del 

Torneig Primavera Scude-Nules 
a les instal·lacions del club. 

Es van jugar les diverses 
finals en les categories benjamí, 
aleví, infantil, cadet i absolut, 
tant masculí com femení. Unes 
finals molt disputades, la qual 
cosa va demostrar el gran nivell 
i esportivitat de tots els finalis-
tes. Cal destacar a més que 
aquesta edició va tindre quasi 
200 esportistes inscrits. 

Una vegada finalitzada la 
competició es van  lliurar els 
trofeus amb la presència 
d’Arsenio Antón, judge àrbitre 
del torneig: Inma Romero, presi-
denta d’Scude-Nules, i Josele 
Díaz, director del torneig. 

Pel que fa als guanyadors, en 
categoria absoluta Nacho Serra 
es va imposar a José Vicente 
Monsonís per un doble 6-4, men-
tre que Mina Matsuba va derro-
tar Ariane Monlleó per 6-1 i 6-3. 

En cadet Humberto Pinto va 
guanyar Alberto Mateos per 6-3 i 
6-1, mentre que Ainara Yu va 
vèncer Lidia Salvador per un 
marcador de 6-2 i 6-4.  

En categoria infantil Manuel 
Miquel es va imposar a Carlos 
Martinavarro per 6-1 i 7-5, men-
tre que Maria Diago va derrotar 
Adriana Tirado per 7-6 i 6-2.  

En aleví Óscar Sáez va 
guanyar Manuel Méndez per 6-1 
i 6-2, i en xiques Adriana 
Monlleó va vèncer Ángela López 
per 6-0 i 6-2. Per últim, en benja-
mí Rodrigo Navarro es va impo-
sar a Aitor García per un doble 
4-0 i Karina Brinzea va derrotar 
Ángela López per 5-3, 0-4 i 10-6 
en un partit molt emocionant.

La competició es va disputar del 17 d’abril al 9 de maig amb prop de 200 tenistes inscrits

Els finalistes en les diverses categories del torneig van rebre els seus trofeus.

U ALUMNES DE L’ESCOLA 
D’ATLETISME NOULAS, EN 
ELS JECV PROVINCIALS

Irene, Alba i Mario, de l’Escola 
d’Atletisme Noulas, van competir en 
el Provincial dels Jocs Esportius sub-
14, i Nadia i Sara en el sub-12 i en els 
Jocs Esportius Municipals a Castelló.

 IEsports

U CURSOS DE NATACIÓ 
ADAPTATS A XIQUETS AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL 
La segona setmana de maig va 
començar a la Piscina Municipal un 
curs de natació adaptat a xiquets i 
xiquetes amb diversitat funcional, 
una iniciativa que es realitza per pri-
mera vegada, amb molt bona acolli-
da. Així, s’han cobert les quatre pla-
ces ofertades i la idea és impartir dos 
cursos més enguany. El curs dura set 
setmanes i els monitors treballen de 
manera individual amb cada alumne 
entre 20 i 25 minuts per sessió. «Cada 
alumne té necessitats específiques, 
per tant el monitor adapta la classe a 
cadascú d’ells», explica el regidor 
d’Esports, Gabriel Torres.

U TRES ORS PER A ALBA 
PALAU EN L’AUTONÒMIC  
DE NATACIÓ ARTÍSTICA

Alba Palau (baix, segona des de 
l’esquerra), va guanyar l’or en 
l’Autonòmic d’Hivern júnior a Sagunt 
en equip i ‘highlight’ amb l’Azahar 
Sincro i també va ser or en duo.

U EL TRINOULAS VA 
PARTICIPAR EN EL TRIATLÓ 
AUTONÒMIC DE RELLEUS

Els esportistes del Trinoulas Noemí, 
Marta, Luis i Rubén van participar en 
l’Autonòmic de Triatló de relleus mix-
tes a Bètera, on van ser els 13ens per 
equips i Rubén va ser sisé individual. 
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Opinión

E n unos días, el próximo 26 de 
mayo, se cumplirán dos años 
de las elecciones locales del 
pasado 2019 que hicieron que 

nuestra plataforma, Centrats en 
Nules (CeN), se convirtiese en la fuer-
za política más votada por la ciudada-
nía. Asumimos con enorme ilusión y 
responsabilidad la tarea de gobernar 
y gestionar el Ayuntamiento de Nules 
durante cuatro años.  

CeN, era y es, una plataforma for-
mada por vecinos y vecinas sin atadu-
ras ni hipotecas políticas, a los que 
nos une una cosa en común: Nules. 
No importa de dónde vengas, a quién 
votes en las elecciones autonómicas, 
generales o europeas.  

Queremos trabajar por Nules, 
desde Nules, sin nadie de arriba 
(Castellón, Valencia, Madrid o 
Bruselas) que nos diga lo que debe-
mos hacer, como ya demasiadas 
veces ha ocurrido con los grandes 
partidos, y las consecuencias las 
seguimos sufriendo en el municipio.  

 
DESAFÍO A LOS GRANDES PARTIDOS 
La ciudadanía ha podido comprobar, 
después de dos años, que los dos 
grandes partidos –PP y PSOE- siguen 
sin perdonarnos –por supuesto, al 
municipio- la osadía de elegir libre-
mente y apostar por un proyecto veci-
nal sin ataduras.  

¿Cómo nos atrevíamos a desafiar 
el establishment y autogestionar Nules 
sin injerencias ni intereses partidis-
tas? La rabia, el rencor, la crispa-
ción… son los ingredientes que hay 
detrás de sus posicionamientos desde 
aquel momento.  

 
TRABAJAR POR NULES 
Hemos trabajado, y vamos a seguir 
haciéndolo, por mejorar el día a día 
de Nules y de hacer frente a retos de 
futuro. Los autónomos y proveedores 
están cobrando en tiempo y forma, 
como corresponde.  

Estamos al lado de los comercios 
con importantes y decisivas campa-
ñas de dinamización comercial en 
momentos difícil. Hemos pagado ya 
el 100% de los más de 270.000 euros 
destinados estos dos últimos meses a 
ayudar a las empresas más afectadas 
por la pandemia. 

 
MANTENIMIENTO 
Estamos mejorando y embelleciendo 
los diferentes rincones del municipio, 
e invirtiendo en mantener instalacio-
nes y edificios. Sí, algunos deberían 
aprender que no todo es inaugurar y 
—poner plaquitas— que las cosas, 
luego, deben mantenerse y cuidarse. 

Defendemos los intereses de Nules 
(de nuestra citricultura, la regenera-
ción de las playas…) frente a otras 
administraciones, y no vamos a 
doblar la rodilla.  

Nuestros despachos están abiertos 
y llevamos a cabo una política parti-
cipativa y de escucha activa. 

Nules, un proyecto 
en común

CeN

N ules avanza hacia el cierre 
del primer semestre del año 
con una pandemia a la que el 
PSOE ha levantado ya el esta-

do de alarma. Avanzamos, poco a 
poco, hacia la vacunación masiva que 
nos permita alcanzar la inmunidad 
de grupo. Y lo hacemos mientras en 
los despachos la política deja tras de 
sí una sangría de parados a los que 
no se tiene en cuenta. 

Nules gobierna con un presupues-
to prorrogado porque los que hoy 
gobiernan poco interés o ninguno 
tienen en alcanzar acuerdos. Hace 
más de un mes y medio presentamos 
una propuesta para avanzar, porque 
el talento innato de esta tierra debe 
abrirse paso a la mediocridad. 

No hay crisis que sea capaz de 
enterrar el afán de superación de 
nuestro pueblo. Y hete aquí que nos 
enfrentamos a una pandemia históri-
ca, de dramáticas consecuencias, que 
exige altura de miras y no políticas 
de campanario. A nuestro alrededor, 
vemos con sana envidia cómo hay 
localidades que hace meses aproba-
ron sus presupuestos, lanzaron inver-
siones productivas y adjudicaron 
ayudas directas a autónomos. 

Nos estamos jugando mucho en 
un momento de dificultad extrema. 
Con unas señales que no podemos 
ignorar. En abril el número de para-
dos volvió a crecer hasta los 694. Sin 
embargo, el alcalde está demasiado 
ocupado redactando las bases del 
concurso de los Jocs Florals. 

Desde el pasado abril tienen sobre 
la mesa una propuesta del PP que 
contempla la reserva de 200.000 
euros para la creación de empleo. Un 
plan de trabajo directo que alivie las 
tensiones que cada mes llegan a cien-
tos de familias de nuestra localidad y 
que lejos de resolverse, se agudizan. 

Una iniciativa que va mucho más 
allá. Porque reivindica el talento y la 
capacidad de superación de los nues-
tros recortando en lo superficial para 
atender lo esencial. Un reto que no 
solo atiende el desempleo, responde 
al crecimiento y apuesta por él con 
inversiones productivas. Para ellas 
dedicamos cerca de 180.000 euros 
que pretenden reactivar la economía, 
generar bienestar y recuperar el 
pulso a la actividad con proyectos 
que además de generar empleo 
refuerzan la calidad de vida de las 
familias de nuestra localidad. 

Y todo ello sin olvidar a nuestros 
agricultores, cuyo impuesto de rústi-
ca debe convertirse en ayudas que 
garanticen su prosperidad. Porque 
esta tierra es talento, esperanza y 
oportunidades. Y creemos en ella. 
Solo esperamos que quienes han des-
pilfarrado durante años y hoy siguen 
al frente del consistorio no la dejen 
caer. Porque merece la pena trabajar 
y luchar por aquello en lo que crees 
con el único objetivo de servir y ser 
útiles. ¡Seguimos!

El talento frente a 
la mediocridad

PP

N uestro municipio parece ser 
un afectado por el covid. Las 
secuelas de la pandemia han 
dejado un municipio que 

anda a pasos cortos, con fatiga y nece-
sita de ayuda del resto de institucio-
nes para poder seguir adelante. Este 
año la Generalitat ha financiado las 
escuelas taller y con eso parece que 
vamos arreglando la estética del 
municipio, pero no es suficiente.  

Las ayudas a la hostelería o al 
comercio tienen aportación mayori-
taria del gobierno autonómico y pro-
vincial, mientras el Ayuntamiento 
parece incapaz de sacar ayudas para 
sus autónomos y PIMEs. Campañas 
de fomento del consumo que logran 
resultados irregulares y poco reparti-
dos en los comercios, o una campaña 
de rascas tan llena de errores que 
estando prevista para mayo, se pre-
sentó diez días más tarde para poder 
corregirlos (y no sabemos si están 
subsanados). Por el camino, conceja-
les del equipo de gobierno renuncian 
alegando públicamente el agota-
miento de la acumulación de tareas.  

Estamos en mayo y seguimos sin 
presupuestos para el 2021. Si el mes 
pasado nos decía el alcalde en el 
pleno que se nos convocaría la prime-
ra quincena de este mes para hablar 
de las cuentas, lo cierto es que no ha 
sido así. El Capítulo de personal sigue 
abierto y ahora se nos convoca para 
el 15 de julio para cerrar los comple-
mentos de productividad. En las 
comisiones ha añadido el punto 
«nuevo borrador de presupuestos», 
pero en los mentideros de las depen-
dencias municipales ya se advierte 
que solo es papel mojado. Cada día 
que pasa las cuentas están mas vacías 
y hay menos que negociar.  

Nules necesita de pactos entre gru-
pos para salir adelante, pero no pare-
ce haber voluntad para negociarlos. 
No parece haber voluntad para nego-
ciar con otras administraciones ni 
con las entidades. Un proyecto mayo-
ritario debería ser aquel que agrupe 
la visión más amplia de nuestro 
municipio. Es por ello que desde el 
grupo socialista vamos a seguir lle-
vando acuerdos al pleno municipal. 
Acuerdos para negociarse y votarse 
por mayoría, a favor o en contra. 
Porque no renunciamos a la política 
como método de entendimiento 
entre diferentes puntos de vista. El 
pleno pasado conseguimos sacar ade-
lante 5 mociones para el interés gene-
ral de nuestro pueblo; y este mes 
seguiremos haciendo propuestas. La 
política como la toma de decisiones 
en entornos plurales.  

Recordar en estas líneas que aún 
no hemos superado el virus, siendo 
Nules un municipio  castigado con 
una elevada incidencia. Agradecer la 
conciencia de toda la ciudadanía en 
esta lucha, ánimo a aquellos que 
siguen luchando contra el virus y 
recuerdo a quienes ya no están. 

A pasos cortos y 
con ayuda

PSPV-PSOE

M és Nules és conscient que 
encara queden dos anys de 
legislatura,  no seran anys 
fàcils vist als qui tenim 

davant i en alguna ocasió al costat, 
amb la qual cosa estem cada vegada 
més convençuts que hem de ser el 
revulsiu de les persones que real-
ment són d’esquerres al nostre poble. 

No ens podem permetre el luxe de 
treballar tan sols a quatre anys vista, 
hem de pensar a fer polítiques per als 
qui ens venen darrere, d’ací a cent 
anys cap de nosaltres serem ací, però 
els nostres fills i nets sí i és per ells 
pels qui hem de lluitar, treballar i 
procurar deixar-los un poble millor, 
lliure, ple de colors i oportunitats. 

Per tots són conegudes les nostres 
postures ideològiques d’esquerres, 
moderades però contundents, les 
quals porten lligades indubtable-
ment i entre moltes altres, la igualtat 
d’oportunitats per a totes i tots, desti-
nar recursos suficients en inversions 
per a crear llocs de treball per als 
joves, una educació pública i de qua-
litat per als xiquets i xiquetes, una 
sanitat pública i universal per a totes 
i tots, enfortir el nostre servei de 
suport i inclusió social per a les per-
sones més vulnerables indistinta-
ment a la seua raça, origen o religió.  

Polítiques més ecològiques i soste-
nibles, potenciar l’eficiència elèctrica 
amb energies renovables i netes, 
tenim mitjans per a fer-ho, remunici-
palització de serveis bàsics, com per 
exemple la regulació i subministra-
ment de l’aigua, no podem permetre 
que un bé tan elemental ens produïs-
ca sobrecostos per gestions externes. 

Totes i tots sabem que les políti-
ques de dretes han estat instal·lades a 
Nules moltíssims anys, continuen 
quedant reminiscències  i correm el 
risc de veure irrompre, potser en un 
temps no gaire llunyà en el panora-
ma polític municipal a la ultra dreta. 

I si fos així correm el perill de tor-
nar a retrocedir en drets i llibertats 
per les quals tantes persones estem 
lluitant en l’actualitat i tantes van 
donar la seua vida en el passat per-
què no tornara a ocórrer. 

No podem tolerar que persones 
retrògrades, homòfobes, racistes, 
classistes, provocadores amb discur-
sos d’odi sempre amb el mateix argu-
ment repetitiu, això sí, embolicats en 
una bandera suposadament exclusi-
va de les persones de bé com ells es con-
sideren, deixant clar amb aquest 
al·legat que la resta som escòria.  

Lluitarem per a que aquest tipus 
de partits tinguen la menor  repre-
sentació possible en les institucions, 
ja que són tot menys demòcrates, són 
feixistes disfressats però ja no 
enganyen a ningú amb dos dits de 
front, menys als que pensen com ells 
fins ara callats però ja enfortits entre 
altres pels mitjans de comunicació 
de tots tipus que els donen pàbul, 
empara i altaveu.

Avenç o reculada, 
trieu

Més Nules
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TRANSPORT URBÀ - DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cementeri *   10:20 11:20 12:20

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

Diagonal 7:57  10:22 12:22

LLaurador 7:58  10:23 12:23

Pujada 7:59  10:24 12:24

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

*  ELS DILUNS EL  
SERVEI NO PASSA 
PEL CEMENTERI 
PERqUè ESTÀ TANCAT
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TRANSPORT A LES PLATGES  DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’Estany 8:22 10:52 12:52 17,52 18,52

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

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

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

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

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