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

1245LA FILLA D’ENRIQUE GINER REP 
LA MEDALLA DELS 25 ANYS DEL 
MUSEU DE MEDALLÍSTICA

EL SECRETARI AUTONÒMIC DE 
TURISME VISITA LES MILLORES A 
LES PLATGES I MASCARELL

LA VOLTA A PEU TROFEU SANT 
ROC REUNEIX 360 PARTICIPANTS 
EN LES DIVERSES CATEGORIES 
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 Nules movilitza els seus veïns 
per  a demanar els espigons

L’arquitecta del 
far visita Nules en 
unes jornades
U La Jornada d’Arquitectura 
i Paisatge va centrar els actes 
del 15 de juliol per a posar en 
valor el patrimoni marítim-
portuari, amb la visita de 
l’arquitecta del far i el presi-
dent de PortCastelló. PÀGINA 3 

Actes alternatius 
per Sant Roc i 
Sant Bartomeu

U La regidoria de Festes i la 
Comissió de Festes han pro-
gramat actes per a tots els 
públics els caps de setmana 
d’agost, ja que per la 
pandèmia no es poden fer les 
festes habituals. PÀGINA 6

La LXXIV Fira Agrícola 
de Nules torna del 16 
al 19 de setembre
U Nules recupera, del 16 al 19 de 
setembre, la Fira Agrícola que es va 
suspendre en 2020 per la pandèmia. 
Per primera vegada serà Festa 
d’Interés Turístic Autonòmic. PÀG. 11

El 18 de juliol una caravana reivindicativa de cotxes va recórrer les avingudes de les platges

Centenars de veïns van 
participar en la protesta 
reivindicativa que va recórrer 
les Platges de Nules.
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Actuacions de prevenció contra els 
mosquits en diferents punts  del terme
L’Ajuntament de Nules està por-
tant a terme diverses actuacions 
de prevenció contra els mos-
quits en diferents zones del 
terme municipal, al mateix 
temps que supervisa els llocs 
inundables per a previndre 
focus de mosquits davant l’aug-
ment de les temperatures al 
llarg dels mesos estivals. 

Així doncs, des de la regido-
ria de Sanitat s’assenyala que els 
tractaments preventius es por-
ten a terme al llarg de tot l’any 
però  que en aquesta època és 
molt important la col·laboració 
ciutadana, «per a poder actuar 
de manera ràpida i eficaç», mati-
sa el regidor Raúl García.  

Per la qual cosa es demana als 
veïns que quan es detecte un 
focus de mosquits o es registren 
picades considerables es cride a 
la Policia Local o al departament 
de Sanitat del consistori per a 
indicar dia i zona, i en el cas de 
la picada, hora i número de 
telèfon, perquè l’empresa enca-
rregada puga actuar en eixe lloc 
abans de 24 hores. «També 
poden utilitzar l’app de 
l’Ajuntament, una eina molt 
útil per a indicar qualsevol 
incidència relacionada amb els 
mosquits», comenta Raúl García.  

Amb tot, Laboratorios 
Lokímica, empresa adjudi-
catària dels serveis de control de 

Nules organitza un acte reivindicatiu en 
defensa de la regeneració de les platges

E spigons ja! és el lema de les 
pancartes reivindicatives 
que el diumenge 18 de 
juliol  els veïns i les veïnes 

de les platges de Nules van pen-
jar als seus habitatges per a exi-
gir, una vegada més, la defensa i 
regeneració del litoral de Nules. 

Així doncs, es va realitzar un 
nou acte reivindicatiu protago-
nitzat a més per una manifesta-
ció amb vehicles que van xiular 
recorrent tota la zona marítima. 

No obstant això, el que es 
volia amb aquesta acció és exi-
gir al Ministeri per a la 
Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic la protecció urgent 

Els veïns i les veïnes del municipi van eixir el diumenge 18 de juliol amb els seus vehicles i pancartes per la població marítima

Els representants municipals juntament amb les associacions que van col·laborar en l’acció reivindicativa.

i immediata del litoral i del 
patrimoni natural, cultural i 
històric; també es va sol·licitar 
el compromís i suport de la 
Generalitat valenciana en la rei-
vindicació davant el Govern 
d’Espanya de la defensa i protec-
ció del litoral de Nules. 

Al mateix temps que es recla-
ma també a la Generalitat valen-
ciana que assumisca la seua res-
ponsabilitat i actue en con-
seqüència davant la 
desprotecció que presenta el 
litoral de Nules degut als efectes 
adversos provocats per les 
infraestructures portuàries. 

Davant açò, s’insta al Servei 

Provincial de Costes de Castelló, 
com departament visible del 
Ministeri per a la Transició 
Ecològica i Repte Demogràfic en 
la nostra província, a intensifi-
car la col·laboració amb la insti-
tució municipal de Nules.   

Cal recordar que des de la 
construcció del port de 
Borriana, a finals dels anys vint 
del segle passat, i les successives 
ampliacions fetes, sense la rea-
lització d’actuacions de defensa 
del litoral de les platges de 
Nules durant dècades, la regre-
ssió de la costa de Nules ha pro-
vocat la pèrdua de centenars 
d’hectàrees de sòl del terme 

municipal, perjudicant a pro-
pietats públiques i privades.    

«Es van repartir més de 1.000 
pancartes i la gent va eixir al 
carrer amb els seus vehicles, 
sempre respectant les mesures 
sanitàries, per a fer soroll per les 
avingudes de la nostra platja», 
comenta l’alcalde, David García. 

Aquesta iniciativa va tindre 
la col·laboració de l’Ajuntament 
de Nules, l’Associació de Veïns 
Mare de Déu del Carme, el movi-
ment Platges de Nules. 
Associació per la defensa del 
patrimoni cultural i natural, i 
l’Associació de Veïns de la Platja 
de Nules.      

mosquits en Nules, és l’encarre-
gada de realitzar aquestes actua-
cions per a controlar un possible 
repunt de mosquits. «En definiti-
va, el que es vol és previndre 
focus de mosquits que puguen 
afectar al municipi de Nules i en 
especial a la zona costera»  apun-
ta el regidor de Sanitat. 

L’Ajuntament de Nules va 
aprovar l’any 2016 l’Ordenança 
Municipal per a la Prevenció i 
Control dels Mosquits amb la 
finalitat d’establir les mesures 
necessàries per al control de 
poblacions d’estos insectes per a 
minimitzar els efectes molestos 
i perjudicials que poden ocasio-
nar al veïnat del municipi. 

Tant els cotxes com els balcons mostraven la pancarta en defensa dels espigons.

 IMunicipal

Nova web institucional 
amb importants millores 
L’Ajuntament de Nules comp-
ta amb un nou web, 
www.nules.org, amb el que es 
vol fer més accessible i dina-
mitzar la informació institu-
cional. De manera que, a més 
de renovar les diferents sec-
cions existents s’han inclós 
altres nous apartats. 

Així doncs, entre les nove-
tats incorporades cal destacar, 
entre altres, la informació 
sobre l’estat de les platges  
actualitzada cada dia on es pot 
consultar el color de la bande-
ra apta per al bany, la tempera-
tura de l’aigua, el nivell de 
l’onatge, el vent o el grau 
d’ocupació de cadascuna de 

les tres platges que compten 
amb servei de socorrisme, la 
platja de les Marines, de 
Bovalar i de l’Alcúdia.   

Així mateix, altra de les 
novetats importants és la sec-
ció dedicada a l’arxiu munici-
pal on estàn a disposició de 
totes les persones interessades 
documents i escrits munici-
pals digitalitzats. Es tracta 
d’un gestor d’arxiu documen-
tal que s’anirà ampliant 
segons es vaja digitalitzant 
tota la informació existent, 
per tant estarà a l’abast d’his-
toriadors i d’investigadors 
sense tindre que desplaçar-se a 
l’Arxiu Municipal de Nules.

ANUNCI EN EL BOE

Un avanç per a  
Les Marines
U El 13 d’agost el BOE va publi-
car l’avaluació d’impacte ambien-
tal del projecte d’estabilització 
d’un tram de costa en la platja Les 
Marines. El següent pas és que 
Costes licite les obres, però l’alcal-
de, David García, insisteix en que 
hi ha més platges a Nules, sense 
obres de regeneració previstes, i 
per això continuaran demanant 
que es frene la regressió.
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TU NUEVO CENTRO DE BIENESTAR EN MONCOFAR 

www.deltao2.es Tel. 638 15 35 85

OXIGÉNATE, NÚTRETE, HIDRÁTATE
En verano hidrátate con el agua más alcalina del mercado

Disponible en tu tienda DeltaO2 (frente a la iglesia)
Escanea el QRcode para más información.

Visita de l’arquitecta      
del  far i el  president de 
PortCastelló a Nules

Amb la visita al far de les 
Platges de Nules per part 
de l’alcalde, David 
García; del president de 

l’Autoritat Portuària de 
Castelló, Rafa Simó; de l’arqui-
tecta del far, Blanca Lleó; de la 
regidora de Platges, Mª José 
Esteban; del president del 
Col·legi Territorial d’Arquitectes 
de Castelló, Ángel Miguel 
Pitarch; del president del 
Moviment Platges de Nules, 
Manel Alagarda, i d’altres repre-
sentants d’aquesta associació, 
va començar el 15 de juliol una 
jornada amb l’objectiu de posar 
en valor el patrimoni marítim-
portuari del municipi. 

Així doncs, va tindre lloc 
aqueixa vesprada l’acte princi-
pal de la Jornada de Arquitectura y 
Paisaje. Patrimonio marítimo-por-
tuario en la costa de Castellón. El 
faro de Platges de Nules, al saló 

L’acte es va emmarcar en la Jornada d’Arquitectura i Paisatge amb la qual  
es va voler posar en valor el patrimoni marítim-portuari del municipi 

La Jornada d’Arquitectura i Paisatge al saló social de la Caixa Rural va ser l’esdeveniment central de les activitats.

 

d’actes de la Caixa Rural Sant 
Josep de Nules, amb les ponèn-
cies de diferents professionals 
del món de l’arquitectura entre 
els quals cal destacar Blanca 
Lleó, catedràtica d’Arquitectura 
de la Universitat Politècnica de 
Madrid i membre de la Real 
Acadèmia de Doctors d’Espanya, 
autora a més del far de Platges 
de Nules. 

 
MÉS DE 70 PARTICIPANTS 
Aquesta jornada va tindre la 
participació de més de 70 perso-
nes, principalment arquitectes i 
professionals del paisatge i del 
territori, i el que es volia donar 
a conéixer eren els valors patri-
monials de la costa de Nules 
mitjançant l’arquitectura lliga-
da a la vigilància de la costa i al 
paisatge del litoral a través de la 
seua evolució. Un dels ponents 
de la mateixa va ser l’arquitecte 

de Nules Jaime Prior i Llombart, 
doctor arquitecte i membre del 
Col·legi Territorial d’Arquitectes 
de Castelló,  que va parlar sobre 
Construir el territorio sobre la 
mutante franja litoral.  

Manuel Miralles Aguilar, 
altre reconegut arquitecte del 
municipi, va presentar la 
ponència sobre Les Casetes: paisa-
je social y patrimonial, mentre 
que Miguel Ángel Sanz, tècnic 
de Turisme i investigador local, 
va exposar la seua investigació 
sobre El valor de la custodia de la 
costa. La Ruta de los torreros entre 
Burriana-Nules-Moncofa. 

Per a finalitzar, va intervin-
dre l’arquitecta Blanca Lleó, que 
va parlar del reconeixement 
que va rebre pel projecte de 
construcció del far de Nules que 
va presentar l’any 1988, amb la 
ponència anomenada El Faro de 
Platges de Nules. 1er Premio 

Castelló-Autoritat  Portuària de 
Castelló amb el que es promo-
ciona la Ruta dels Fars de la pro-
víncia i en el que s’inclou el far 
de Platges de Nules. 

A més, es van realitzar activi-
tats complementàries com el 
Taller retallable el far amb la parti-
cipació de 40 xiquets i xiquetes.

Les autoritats es van fer la foto de família davant el far de les platges de Nules.

Concurso Nacional 1988. Cal assen-
yalar que Lleó és també la crea-
dora d’obres tan emblemàtiques 
com la Càrcel de Jaén, l’edifici 
Mirador, la Casa M en el Viso de 
Madrid, l’Ajuntament de Lorca 
o el Parc de les Salines de Cadis.  

En la jornada es va presentar 
el vídeo realitzat per Port-

Blanca Lleó i Rafa Simó, amb l’alcalde i la regidora de Platges en el taller infantil.
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U MASCARELL CELEBRA     
A LA PATRONA, LA MARE  
DE DÉU DELS ÀNGELS

L’1 d’agost Mascarell va dedicar una 
missa a la patrona, la Mare de Déu 
dels Àngels. Hi van assistir l’alcalde, 
Felipe Sánchez; la dama d’honor, 
Cristina Cuesta, i regidors de Nules.

U ES REPRENEN LES 
ASSEMBLEES AMB ELS 
VEÏNS DE MASCARELL

El 23 de juliol va tindre lloc una nova 
assemblea veïnal a Mascarell, amb 
els alcaldes de Nules, David García, i 
Mascarell, Felipe Sánchez, diversos 
regidors i l’arquitecta Rosa Vicent.

U MÉS COL·LABORACIÓ 
AMB CREU ROJA PER A 
SITUACIONS URGENTS

L’Ajuntament de Nules ha concedit 
una ajuda municipal de 5.000 euros 
per a 2021 a la Creu Roja, que perme-
trà proporcionar més recursos per a 
ajudar més a les persones.

U UN TALLER DE CARLES 
ALBEROLA TANCA LES 
ACTIVITATS DE L’ESTIU JOVE

L’actor, director i guionista valencià 
Carles Alberola va visitar Nules per a 
dirigir un taller didàctic en el que va 
participar l’alumnat de l’Estiu Jove i 
va servir per a tancar la programació. 

El diumenge 25 de juliol, els veïns de Nules van tornar a viure la tradicional 
festa de Sant Cristòfol, suspesa l’any passat degut a la pandèmia de la covid-
19. Després de la missa en la capella de la Mare de Déu del Carme de les 
Platges, va tindre lloc la benedicció de vehicles, sempre amb l’organització a 
càrrec de Pepe Gavara i la col·laboració de Javier A. Pérez, entre altres.

U LES PLATGES TORNEN A 
VIURE LA BENEDICCIÓ DE 
VEHICLES DE SANT CRISTÒFOL

El secretari autonòmic 
de Turisme visita les 
millores a les Platges 
de Nules i Mascarell

E l secretari autonòmic de 
Turisme, Francesc 
Colomer, va visitar el 16 
de juliol les Platges de 

Nules i Mascarell acompanyat 
per l’alcalde, David García;  la 
regidora de Platges, María José 
Esteban; i dels regidors de la 
Corporació Municipal, Rosa 
Ventura i Adrián Sorribes. De 
fet, la trobada va servir per a 
mostrar al secretari autonòmic 
de Turisme les millores realitza-
des tant al litoral com  a 
Mascarell,  i per a traslladar-li 
en primera persona la necessi-
tat de més recursos per a seguir 
potenciant la zona marítima. 

Durant la visita, el primer 
edil va destacar, entre les 
accions que s’han portat a 
terme emmarcades en el Pla 
d’Embelliment de la Platja de 

L’Ajuntament ha portat a terme durant tot l’any accions 
emmarcades dins del Pla d’Embelliment de la Zona Marítima 

Francesc Colomer parla amb David García durant la visita a les Platges de Nules.

Nules, el recondicionament de 
las entrades al poblat marítim, 
l’adhesió de la Platja de Les 
Marines a l’iniciativa de la 
Generalitat de Platges Sense 
Fum, la instal·lació de passa-
rel·les cedides per Turisme 
Comunitat Valenciana i fetes 
per l’alumnat del Taller 
d’Ocupació a la zona de les 
Marines per a facilitar l’accesibi-
litat a les persones usuàries, i la 
zona verda entre els carrers de 
Cullera i de Gandía.  

Colomer va remarcar la natu-
ralesa i la tranquil·litat de les 
Platges de Nules com valor 
intrínsec i va posar en valor el 
Pla de Govern i Dinamització 
Turística de la Plana Baixa, en el 
que es troba Nules, i al que con-
sidera «el gran espai de transfor-
mació turística». 

Reparteixen     
unes polseres 
identificatives per 
a dependents
L’Ajuntament de Nules ha 
posat en marxa un projecte 
per a garantir la seguretat de 
les persones dependents del 
municipi. En concret, són les 
regidories de Serveis Socials, 
Sanitat i de Gent Major les 
encarregades de portar a 
terme aquesta iniciativa que 
consisteix en el repartiment 
de polseres que inclouen un 
codi QR. De manera que, a 
l’escanetjar aquest codi QR 
amb el telèfon mòbil es pot 
obtindre la informació 
sanitària i els contactes 
d’emergència de les persones 
usuàries. 

Així doncs, s’han creat un 
total de 420 polseres de les 
quals ja s’han repartit 32 
entre diversos col·lectius de 
la localitat, com ara la Unitat 
de Respir, el centre AFA 
Pedro Agost, la Residència de 
Persones Majors Mare de Déu 
de la Soledat i a persones par-
ticulars interessades. 

No obstant això, aquesta 
polsera es va presentar el 30 
de juliol en un acte que va 
comptar amb la presència de 
l’alcalde, David García; el 
regidor de Sanitat i de Gent 
Major, Raúl García; i de la 
dinamitzadora de la Unitat 
de Respir de Nules, Emma 
Gavara. 

Els requisits per a l’obten-
ció d’aquestes polseres són, 
principalment, ser major 
d’edat, encara que en el cas 
de ser menor d’edat es valo-
rarà la necessitat mitjançant 
un certificat tècnic; acreditar 
a partir d’un certificat mèdic 
o social sofrir deteriorament 
cognitiu i tindre capacitats 
de mobilitat preservades; o 
estar empadronat a Nules o 
amb residència efectiva en 
aquest municipi.
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 IEl nostre patrimoni

Sol Giner, entre l’alcalde, David García, i Vicente Martínez Lucas, amb la resta d’autoritats presents a l’acte de clausura.

La filla del mestre Enrique Giner rep 
la medalla dels 25 anys del Museu

E l Museu de Medallística 
Enrique Giner va tancar 
el 26 de juliol la progra-
mació del seu 25é aniver-

sari amb la presentació d’una 
medalla commemorativa i el 
lliurament de la mateixa a la 
filla de l’escultor i Filla 
Adoptiva de Nules, Sol Giner. 

Així doncs, aquesta nova 
medalla de bronze està realitza-
da al taller de l’artista portu-
gués Fernando J. Santos, compta 
amb sis centímetres de diàme-
tre i cinc mil·límetres de gruix, i 
porta gravat en l’anvers la figu-
ra del mestre Enrique Giner i en 
el revers l’escut de l’Ajuntament 
de Nules i el logo del 25é aniver-
sari del Museu de Medallística. 

De manera que, l’acte va con-
tar a més amb la presència de 
l’alcalde, David García; del regi-

El lliurament va tindre lloc en l’acte de cloenda de la programació que s’ha fet al llarg d’un any

 

dor de Museus, Guillermo 
Latorre; de regidors i regidores 
de la Corporació Municipal, de 
l’exalcalde de la localitat i pro-
motor del museu, Vicente 
Martínez Lucas, d’alguns mem-
bres del Consell Perelló de la 
Cruz, i de la presidenta de la 
Caixa Rural Sant Josep de Nules, 
Marisol Ballester.   

Guillermo Latorre assenyala 
que «amb aquest esdeveniment 
es tanca la programació que al 
llarg de tot un any s’ha desenvo-
lupat per a commemorar aquest 
aniversari tan important. De fet, 
el que s’ha volgut és posar en 
valor el llegat artístic que alber-
ga el museu, gràcies a la con-
fiança dipositada en la seua vila 
natal per l’escultor i medallista 
Enrique Giner». 

En aquests mesos s’han orga-

nitzat exposicions i activitats 
amb l’objectiu d’obrir el museu 
a la investigació, la creativitat i 
la didàctica, destacant els actes 
dirigits als escolars amb la 
intenció d’apropar el museu als 
més menuts. En aquest sentit, 
hi ha que destacar la voluntat 
del consistori d’establir marcs 
de col·laboració amb els centres 
docents per a promoure activi-
tats que impulsen la creativitat 
artística, entre altres. 

Entre les accions que s’han 
portat a terme destaca la creació 
d’una càpsula del temps en la 
que es van guardar objectes rela-
cionats amb l’any 2020, marcat 
per la pandèmia derivada de la 
covid-19. Aquesta càpsula va ser 
soterrada en el mateix museu i 
s’obrirà dins de 25 anys, en con-
cret en l’any 2045. 

Recorden la Batalla de 
Llevant amb unes 
jornades d’investigació

L’Ajuntament de Nules i 
Platges de Nules Associació per 
la defensa del patrimoni cultu-
ral i natural, van organitzar 
del 21 al 24 de juliol una troba-
da centrada en la investigació, 
interpretació didàctica i difu-
sió de La Batalla de Llevant.  

La jornada es va iniciar  
amb la presentació de la publi-
cació La Batalla Olvidada. Claus 
de la Batalla de Llevant, i va 
comptar amb projeccions 
audiovisuals per a donar a 
conéixer les històries, conta-
des pels propis veïns que van 
passar aquells díes en Les 

Casetes i la marjaleria. També 
hi va haver una projecció 
d’imatges inèdites de la façana 
litoral arxivades en el Servei 
Històric Militar, comentades 
per l’investigador de patrimo-
ni Miguel Ángel Sanz Julià.  

També hi va haver una jor-
nada tècnica amb col·lectius 
especialistes, com ara el Grup 
per la Recerca de la Memòria 
Històrica de Castelló, que es va 
completar amb visites tècni-
ques a l’entorn del Camp de 
concentració Platges de Nules-
Borriana, Les Casetes i el 
Blocau de la Vieta. 

La presentació de la publicació ‘La Batalla Olvidada’ va obrir les activitats.

U TAST-TALLER  PIONER DE 
PRODUCTES ROMANS EN EL 
JACIMENT  DEL BENICATÓ I 
VISITES  TEATRALITZADES

El 25 de juliol es va celebrar al jaci-
ment arqueològic del Benicató el pri-
mer tast-taller gastronòmic de pro-
ductes de l’Imperi Romà a la provín-
cia de Castelló. De la ma d’Arqueocas, 
i amb la col·laboració de la regidoria 
de Patrimoni, els assistents varen 
gaudir d’una visita guiada amb una 
arqueòloga que, a més, incloïa el tast 
de productes elaborats com es feia a 
l’antiga Roma, com ara vi, allec, for-
matge o garum. També s’han realit-
zat visites teatralitzades al jaciment.

La jornada va incloure visites tècniques com la del Blocau de la Vieta.
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 ISocietat

Programen actes i activitats d’oci per a tota 
la població en els caps de setmana d’agost
La Fira d’Estiu i la nova Fira Jove van centrar l’atenció abans del VI Taller i Cercavila de Fanalets i la missa en honor a Sant Roc

L ’Ajuntament de Nules, 
mitjançant la regidoria de 
Festes i la Comissió de 
Festes, ha organitzat una 

programació amb actes i activi-
tats dirigits als diferents sectors 
de la població que es desenvolu-
parà al llarg dels caps de setma-
na i festius del mes d’agost. 

Amb aquesta novedosa ini-
ciativa es presenta una oferta 
lúdica, ja que degut a la 
pandèmia enguany tampoc se 
celebren els actes festius en 
honor a Sant Roc i al patró Sant 
Bartomeu. El regidor de Festes, 
Gabriel Torres, ressalta que 
«s’ha elaborat una programació 
completa per a tots els públics i 
de la manera més segura». 

A més de les competicions 
esportives d’estiu, es mantenen 
les misses en honor a Sant Roc i 
a Sant Bartomeu, encara que 
des de l’Ajuntament es lamenta 
que no es puguen celebrar les 
processons per la pandèmia. 

Com a novetat, els dies 12 i 13 
d’agost es va organitzar la I Fira 
Jove, amb tallers, un concurs de 
cançons i balls, ioga i moltes 
més activitats per a celebrar el 
Dia Mundial de la Joventut. 

El cap de setmana anterior, 
del 7 i 8 d’agost, també va tindre 
lloc una nova edició de la Fira 
d’Estiu, amb el comerç local, 
associacions i oenegés. 

El Castell va tancar els actes 
de Sant Roc, que van incloure el 
monòleg d’Óscar Tramoyeres, o 
Trotamundos per als més 
menuts, a més del VI Taller i 
Cercavila de Fanalets.  

El dia 20 comencen diversos 
tributs musicals i del 25 al 30 
tindrà lloc la I Fira Taurina. Les autores Belén Clofent i Ana Coto van signar llibres en la primera Fira Jove. L’actuació de Trotamundos va divertir els més menuts a la Terrassa de l’Estany.

Manos Unidas també va estar present en la Fira d’Estiu. Comerços, associacions i oenegés van tornar a participar en una nova edició de la Fira d’Estiu.

Les autoritats municipals i la cort d’honor de les festes van assistir a la missa de Sant Roc.

El taller de fanalets, a la zona de la Gola,cada vegada amb més participació. La Corretjola i la Colla de Dolçainers i Tabaleters, en la cercavila de fanalets.

La imatge de Sant Roc va presidir l’ofici religiós, amb molta assistència i mesures de prevenció.
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U GRUP DE VEUS MÚSICA 
VIVA RECREA TOTA LA MÀGIA 
DE ‘THE MUSICAL SHOW’

El dissabte 24 de juliol, el Grup de 
Veus Música Viva de Nules va oferir 
en la Terrassa de l’Estany l’espectacle 
‘The Musical Show’, que va enlluernar 
tots els assistents. Més de 20 canvis 

de vestuari, a més d’efectes visuals i 
sonors en 90 minuts d’actuació per a 
recrear la màgia de musicals tan 
coneguts com ‘Priscilla’, ‘El gran 
showman’, ‘Sinatra’ o ‘Pocahontas’.

U L’ORQUESTRA LAUDÍSTICA 
OMPLI LA TERRASSA L’ESTANY 
DE TEMES POPULARS LLATINS

L’Orquestra Laudística Daniel Fortea 
va tornar a actuar davant el públic de 
Nules el dissabte 7 d’agost a la 
Terrassa de l’Estany. Aquesta vegada 
van oferir el concert ‘T’en reCordes?’, 

amb una selecció de música popular 
de l’Amèrica llatina, sota la direcció 
d’Ángel Pozo i amb la veu d’Ana 
González, que igual toca la mandoli-
na que emociona cantant.

U L’ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA 
NULENSE OFEREIX EL RECITAL 
‘LORCA, MÁS QUE UN POETA’

La Banda de Música de l’Associació 
Artística Nulense va omplir l’afora-
ment de la Terrassa de l’Estany el di-
ssabte 31 de juliol amb l’espectacle 
‘Lorca, más que un poeta’. Un concert 

on les tradicions i la poesia es van 
unir a la música, sota la direcció 
d’Antonio Reyero i amb la col·labora-
ció de la cantaora Mely Zafra i la pre-
sentació a càrrec de Laura Martínez. 

De ley

M
i expareja no cum-
ple con la sentencia 
de divorcio». Es una 
situación habitual 

cuando existen hijos menores 
en común, como es el caso de 
incumplimientos en el régi-
men de visitas o en el abono de 
la pensión de alimentos.  

Los procedimientos de 
divorcio o de medidas paterno 
filiales acaban con una senten-
cia que fija las medidas que 
regularán las relaciones de los 
hijos con los progenitores, 
tanto personales como econó-
micas. Las referidas resolucio-
nes son ejecutables desde que 
se dictan, por lo que su incum-
plimiento puede dar lugar a 
instar la ejecución forzosa.  

Ante el impago de la pen-
sión de alimentos o cantidades 
asimiladas podremos instar la 
ejecución forzosa de la senten-
cia. En el auto por el que se 
despache la ejecución se 
requerirá al incumplidor para 
que manifieste bienes que pue-
dan ser embargados y, a su 
vez, por parte del Juzgado,  se 
realizará averiguación de los 
bienes y derechos procedién-
dose a su embargo inmediato.  

El impago reiterado de la 
pensión de alimentos podría 
dar lugar a un delito de aban-
dono de familia. En el supues-
to de que el progenitor no cus-
todio dejara de abonar dos 
pensiones consecutivas o cua-
tro no consecutivas teniendo 

El divorcio
RAMIRO 

Navarro* 
capacidad económica para ello 
se incurriría en un delito de 
abandono de familia,  castiga-
do en el art. 227 CP con penas 
de prisión de hasta un año.  

En cuanto al incumpli-
miento del abono de los gastos 
extraordinarios deberemos 
diferenciar entre si están pre-
vistos en la sentencia, en cuyo 
caso se dictará auto despa-
chando ejecución, o si se trata 
de gastos no previstos expresa-
mente, para el que será necesa-
rio un paso previo en el que se 
solicitará que el órgano judi-
cial declare que los gastos 
reclamados tienen considera-
ción de extraordinarios.  

Otro incumplimiento habi-
tual que puede dar lugar a la 
solicitud de la ejecución forzo-
sa es el del régimen de visitas, 
motivado por el progenitor no 
custodio, que no cumple con 
el régimen de visitas pactado, 
o por el progenitor custodio, 
que se niega a entregar al 
menor. En ambos casos se 
requerirá a quien ha incumpli-
do la sentencia para su inme-
diato cumplimiento pudiendo 
imponerse, en caso de negati-
va, multas coercitivas.  

Desde Ramiro Navarro 
Abogados le recomendamos 
que, ante un incumplimiento 
de la sentencia de divorcio o 
medidas paterno filiales, se 
ponga en contacto con este 
despacho para analizar su caso 
y orientarle sobre la vía más 
idónea para instar el cumpli-
miento de la resolución.  
*Ramiro Navarro Abogados 
Castellón-Nules 
Cita previas: 964 058 777

Poesia

E
n la mar mediterrànea, 
que és una mar molt 
salà, hi ha un puntet 
xicotet, i això és la nos-

tra mar. Si tu vens a visitar-la, 
lloc no t’ha de faltar 

per a deixar la sombrilla, 
la tovalla o el que vulgues 
deixar. I si et banyes en ella, 
ella t'acariciarà 

i et sentiras tan bé, que 
t'agradarà tornar 

Però quan es posa brava, 
les casetes vol besar 

eixes casetes senzilles, que 
estan en la vora mar 

I les casetes li diuen, para, 
no ens faces mal 

La nostra mar
CARMEN 

Mechó 
Mechó

que nosaltres som les que 
et fem companyia 

a l'estiu i a l'hivern  
De matí quan ix el sol 
la mar es torna d’or, i a les 

nits de lluna plena 
està tota platejà 
I tenim una llaguna, la       

llaguna de l’Estany 
on hi ha molts ocells i 

ànecs, garses i collverds 
i una arbreda, amb taules 

per a  menjar 
que mentre dines o bere-

nes, la fauna pots admirar  
mentre disfrutes també, de 

la fresca que allí fa 
Si tu vols un lloc tranquil, 

per a poder descansar  
si vens a la mar de Nules, 

molt a gust estaràs  
perque és una mar ecológi-

ca i la seua gent és genial
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En verd

L
a Natura ens aporta 
Vida. Necessitem créixer 
i estar en contacte amb 
ella per a un bon desen-

volupament en l’àmbit psi-
cològic, físic, social i emocio-
nal.  Aprendre a l’aire lliure és 
una experiència enriquidora 
on es desperten els sentits, on 
els xiquets/es se senten reptats 
a descobrir nous mons i on, 
mitjançant el joc, poden ser 
ells mateixos. Són moltes les 
publicacions que s’han fet al 
respecte, com les de la investi-
gadora i referent de la 
Pedagogia Verda, Heike Freire. 
Recentment, uns estudis cien-
tífics realitzats a Barcelona per 
ISGlobal han demostrat que 
els beneficis dels xiquets/es 
que creixen en zones verdes 
tenen efectes positius en les 
seues estructures cerebrals.  

Si mirem el futur com la 
necessitat d’una bona relació 
amb la Natura, haurem 
d’aprendre a estimar-la. En la 
Natura es fomenta la capacitat 
de respectar, voler conéixer 
més…, i es comprén que ser 
respectuosos amb tot el que 
ens envolta és important per a 
nosaltres. Necessitem natura-
litzar l’espai perquè ens recor-
de d’on venim i cap on anem. 
Som part de la Natura i com a 
tal hem d’actuar, ser i educar.  

És necessari apropar la 
Natura per crear eixe sentit de 
pertinença cap al medi. És res-
ponsabilitat de tots els que 

Espai verd, clau per a la salut
VIRGINIA 

Gavaldá* 
participem en la creació dels 
diferents espais. Les inversions 
han d’anar cap a eixe sentit: 
crear i integrar espais verds 
(recomanats per l’OMS) dins 
dels centres educatius i els seus 
voltants. Espais sostenibles ja en 
el procés de creació, on s’utilit-
zen elements naturals que amb 
un bon disseny, cobririen totes 
les necessitats. Espais de conne-
xió amb la comunitat educativa 
i la societat, amb zones creades 
per a la participació que gene-
ren relacions respectuoses amb 
ú mateix, la resta i el medi.  

Tant els patis dels centres 
educatius com els parcs infan-
tils deurien ser una zona verda 
més, social, cultural i educadora 
(com a un bon exemple, l’Espai 
Verd Viu de Nules). Necessitem 
aules vives on aprofundir en la 
urgent Educació Ambiental 
amb arbres, vegetació…, i un ele-
ment clau, l’hort escolar 
ecològic. A més de ser un recurs 
didàctic, estos espais són fona-
mentals per a mitigar els efectes 
del canvi climàtic i augmentar 
la biodiversitat (en greu procés 
de destrucció per l’activitat 
humana), imprescindible per a 
mantindre els equilibris 
ecològics i la nostra salut. És 
prioritari que es treballe per la 
recuperació i protecció 
d’espècies i hàbitats, que es pose 
en valor el nostre patrimoni 
vegetal, i que es facen accions 
educatives de concienciació, i 
sobretot d’actuació que generen 
canvis per a la millora del nos-
tre entorn. Deuríem comptar 
amb els experts/es pertinents 
per a dur-ho a terme. 

A Nules tenim la sort de gau-

dir d’espais verds i naturals 
(L’Estany, Jardí Botànic, la 
mar, la marjaleria…), i s’han 
de potenciar (creant aules 
d’interpretació, itineraris 
verds…), sent espais que edu-
quen, que estiguen cuidats i 
que conviden a ser cuidats. 
Una tasca que han de fer les 
diferents regidories junt a cen-
tres educatius i societat. La ciu-
tadania necessita informació, 
conéixer el que tenim a Nules, 
saber per què és important cui-
dar-ho i actuar amb coherèn-
cia, si no, els adults perdrem 
credibilitat.  Hem de ser cons-
cients que un sol arbre que 
conviu amb nosaltres, i que 
tant costa de créixer, ens apor-
ta molts beneficis (com la 
reducció de temperatura fins a 
8 graus en les onades de calor). 

Per concloure, és important 
que a cada racó del poble, la 
Natura estiga present. Que es 
planten arbres amb un sentit, 
integrant zones verdes dins de 
la societat, creant ombra natu-
ral, que conviden a l’activitat 
física, a una vida saludable, 
que fomenten la convivència 
intergeneracional, que ens 
ajuden a compendre que no 
estem sols, que ens necessitem 
i necessitem de la Natura. 

En definitiva, creem espais 
verds, sí, i també cuidem i pro-
tegim els que tenim, i apre-
nem a gaudir d’ells des de 
l’estima. Invertim en benestar. 
*Mare, Mestra, Coordinadora del 
projecte Sostenibilitat CEIP Lope 
de Vega i Coordinadora de zona de 
la Xarxa de Centres per la 
Sostenibilitat i facilitadora de 
Disciplina Positiva

 IMedi Ambient

40 hostalers del municipi 
volen la bandera verda 
en reciclatge de vidre

Nules competeix, juntament 
amb altres 38 municipis de la 
Comunitat Valenciana, per a 
aconseguir la bandera verda 
que atorga l’entitat Ecovidrio  
per fomentar el reciclatge de 
vidre. De manera que, des de la 
regidoria de Medi Ambient de 
l’Ajuntament se segueix treba-
llant en diferents iniciatives 
emmarcades en aquesta cam-
panya enfocada a guardonar  
l’esforç dels establiments hos-
talers i l’activisme dels muni-
cipis costers en la recollida 
selectiva d’envasos de vidre.  

Així doncs, a més de comp-
tar amb la col·laboració de 40 
hostalers locals, als que se’ls 
ha facilitat contenidors amb 
rodes amb l’objectiu de fer 
més fàcil el transport fins als 
contenidors de vidre, també 
s’han portat a terme altres 
accions que ha desenvolupat 
el consistori per a conscienciar 
al veïnat sobre l’importància 
del reciclatge del vidre. 

En aquest sentit, s’ha realit-

zat un sorteig de dos miniglús 
del que han resultat guanya-
dores Maria Pilar Hueso 
Almela i Inma Forcada 
Martínez. «La conscienciació 
ciutadana també és molt 
important per a fomentar el 
reciclatge de vidre i aquest 
tipus d’accions apropen a la 
ciutadania els missatges que 
es vol transmetre per a així 
augmentar la xifra de reciclat-
ge», apunta el regidor de Medi 
Ambient, César Estañol.  

 
161.624 KILOS EN 2020 
La idea és superar les xifres 
registrades l’any 2020, on a 
Nules es van reciclar prop de 
161.642 kilos de residus 
d’envasos de vidre, el que 
suposa 12,2 kilos per habitant. 
Per a entendre la dimensió 
dels beneficis d’aquesta cam-
panya cal assenyalar que amb 
la recollida d’envasos de vidre 
de la passada edició es va acon-
seguir evitar l’emissió de 
24.515 tones de CO2.

El regidor César Estañol lliura els miniglús a M. Pilar Hueso i Inma Forcada.
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Cristina Celades ; Fundadora y directora de La Tosquilla

«En la agricultura la gente busca los sabores 
de antes y eso es lo que ofrece La Tosquilla»
C ristina Celades es la fun-

dadora y directora de la 
tienda de agricultura 
local La Tosquilla. 

Cristina empezó en el mundo 
de la agricultura después de que 
el sector en el que trabajaba, el 
téxtil, atravesara una larga cri-
sis. Ante la incertidumbre que 
la situación le generó con res-
pecto a su futuro, decidió coger 
la azada y ponerse manos a la 
obra con la agricultura. A día de 
hoy, es una de las mujeres 
emprendedoras más reconoci-
das en Nules y sus productos 
naturales y de proximidad mue-
ven a centenares de personas a 
visitar su tienda a diario.  

 
--¿Cómo y cuántos años hace que 
empezaste con la agricultura? 
--Empecé en el 2017 a raíz de 
plantar tomates para llevarlos a 
abastos. Solía dejarlos en la 
cochera para que no les diera el 
sol hasta la hora de ir a València 
y la gente me pedía que les ven-
diera. Cada vez venían más per-
sonas a comprar tomates, así 
que decidí plantar más porque 
si no se me acababan los que 
preparaba para abastos. 
Después, los clientes me empe-
zaron a pedir que plantara más 
variedad y, poco a poco, fui 
ampliando la cosecha. ¡Al final 
tuve que poner un nombre de 
marca y un horario para poder 
montar una tienda en condicio-
nes! Era la mejor opción para 
atender a la cantidad de perso-
nas que venían a comprar. 
 
--¿Imaginabas que ibas a dedicarte 
plenamente a la agricultura? 
--Para nada. Era un trabajo tem-
poral para aprovechar la tempo-
rada de verano hasta que llegara 
otra vez la época de la naranja y 
del almacén. No me imaginaba 
que llegaría tan lejos y mucho 
menos tener tanta variedad de 
verduras, hacer envíos e incluso 
tener una tienda on line, que 
estará disponible a partir de sep-
tiembre para poder dar servicio 
a clientes que veranean en la 
Playa de Nules pero durante el 
resto del año viven en otros 
lugares de España. 
 
--¿Qué es lo que más te gusta de tu 
trabajo como agricultora? 
--Lo que más me gusta es el con-
tacto con la gente. Cuando lle-
gan los meses de verano y hago 
venta directa, me encanta. 
Vienen los clientes a la tienda, 
converso con ellos, ven toda la 
variedad de productos en el 
establecimiento, reconocen mi 
trabajo y lo ponen en valor… Esa 
es una de las cosas que más dis-
fruto de mi oficio. Al final, al 

trabajo en el campo. Lucho a 
diario para que la gente entien-
da que la agricultura natural no 
tiene una estética perfecta y por-
que los clientes consuman pro-
ductos de temporada y de proxi-
midad. Cuando veo que la gente 
viene a comprar y repite me 
siento muy orgullosa.  

tratar tanto con ellos, los conoz-
co y sé lo que le gusta a cada 
uno, así que les puedo asesorar, 
ya que, desde la plantación a la 
cosecha, pasa todo por mis 
manos. Otra de las cosas que 
más me gusta es poder combi-
nar la atención en tienda con 
disfrutar de la agricultura y del 

--¿Has estudiado algo relacionado 
con la agricultura? 
--El pasado mes de junio finalicé 
el ciclo de producción agroeco-
lógica en el instituto IES 
Gilabert de Centelles de Nules, 
en el que he podido aprender 
sobre agricultura, pero también 
de ganadería, apicultura y el 
mundo animal y vegetal… Esto 
me ha permitido ver la agricul-
tura desde un punto de vista 
más sostenible.  
 
--¿Te has sentido cuestionada como 
agricultora por ser mujer? 
--Para nada. Todo lo contrario. 
Es un trabajo muy duro en el 
que no hay muchas mujeres, 
pero nunca me he sentido cues-
tionada por nadie. Es cierto que 
hay que luchar por la igualdad 
también en los trabajos agríco-
las, no solo en los que implican 
ser un alto cargo directivo. Es 
evidente que una parte mayori-
taria de las personas que traba-
jan en el sector agrícola son 
hombres y las mujeres no sue-
len interesarse por este tipo de 
oficios. Creo que el día que los 
hombres dejen la agricultura, 
esta morirá porque las mujeres, 

por lo general, no suelen intere-
sarse por este tipo de trabajos. 
 
--Tu producción se centra en la mar-
jal de la Playa de Nules. ¿Qué venta-
jas encuentras en esta tierra? 
--Mi cultivo principal son los 
hortícolas de verano. Este tipo 
de cultivo se ha plantado siem-
pre en la marjal porque el tipo 
de tierra salada que tiene les 
viene muy bien. Por lo tanto, he 
seguido con la producción en la 
marjal porque es su hábitat. A 
parte, trabajar en la marjal es 
un lujo. Hay mucha fauna y 
mucha flora y la sensación de 
estar trabajando rodeada de 
todo ello es muy placentera.  
 
--Tu marca ha crecido mucho en los 
últimos años. ¿Qué crees que le 
gusta tanto a la gente? 
--En la agricultura, la gente 
busca los sabores de antes, y eso 
es lo que yo les ofrezco: consu-
mir productos de temporada, de 
proximidad, naturales, con 
sabor real, a un precio razona-
ble… En general, todos estamos  
cansados de la artificialidad de 
las frutas y verduras que ofrecen 
las grandes superficies. 
 
--¿Cuántos huertos llevas a la vez? 
--En la actualidad, tengo 72 
hanegadas en producción. No 
tengo fincas grandes porque son 
bancos de tierra. Eso me dificul-
ta un poco el trabajo, ya que las 
tengo repartidas por varios pun-
tos de la marjalería. Ahora, el 
objetivo es conseguir una finca 
grande en la que unificarlo todo 
y adaptarla para que se pudie-
ran hacer visitas con el objetivo 
de reconciliar a la sociedad con 
la agricultura.  
 
--¿Llevas todos los campos tú sola? 
--No. Hacerlo sola sería imposi-
ble, por eso tengo un equipo 
detrás que me ayuda con el cui-
dado de los campos. Aunque en 
la tienda sí que soy yo la que 
atiende a los clientes. 
 
--¿Qué planes de futuro tienes para 
La Tosquilla? 
--Después de dos años duros en 
los que he estado combinando 
el trabajo con el ciclo formativo, 
empiezo a tener tiempo para 
centrarme plenamente en que 
La Tosquilla siga creciendo. Mi 
plan en estos momentos es abrir 
una tienda on line, como he 
comentado antes, y empezar a 
hacer elaborados con mis pro-
ductos como gazpacho, merme-
ladas… ¡Ah!, y también tengo en 
mente iniciarme en la ganade-
ría y vender huevos. 
 
Una entrevista de Laura Abad

Cristina Celades, directora de la tienda de agricultura La Tosquilla, en uno de los huertos donde cultiva sus productos.

 

Cristina se ocupa de la venta de las verduras y también trabaja en la huerta.
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Salud

E
stimado-a lector-a, que 
el ser humano se está 
cargando el planeta 
Tierra a la carrera, es 

algo más que evidente. Sin ir 
más lejos, las miles y miles 
de hectáreas de bosque que 
han desaparecido devoradas 
por las llamas este verano, a 
lo que se suma la tala indis-
criminada en zonas como la 
selva amazónica.  

Este julio se ha caracteri-
zado por ser extremadamen-
te seco y soleado. Las altas 
presiones se han mantenido 
casi inmóviles, provocando 
largos períodos de calma, 
con lo cual no se ha produci-
do movimiento de renova-
ción de las masas de aire en 
las capas altas de la atmósfe-
ra.  Las masas de  aire proce-
dentes del continente africa-
no han traído, además, 
mucho polvo en suspensión 
procedente del desierto, y se 
han colado a lo largo y ancho 
de la vieja Europa, colapsan-
do los termómetros.  

Como remate, hemos teni-
do varias olas de calor, que 
no han hecho más que com-
plicar la situación. En algu-
nos puntos de la península 
ibérica, este verano alcanzar 
temperaturas  máximas de 
40º, comienza a ser normal.  

En Nules, el predominio 
de las altas presiones ha sido 
la tónica dominante. Pese a 
los períodos de olas de calor y 
de invasión de masas de aire 
extremas, se ha hecho media-
namente llevadero con el 
aire acondicionado. Por las 
noches, las temperaturas 
mínimas han sido más difíci-
les de sobrellevar, ya que han 
oscilado entre 20º y 23º. Son 
las noches tropicales, en las 
que conciliar el sueño ha 
sido misión imposible.  

En el capítulo de las máxi-
mas, estas han oscilado entre 
los 28 y 31 grados, y es que 
tener  el mar al lado de casa 
actúa como un efecto termo-
regulador, frenando las iras 
del mercurio. 

En cuanto a las precipita-
ciones, comentar que estas 
han sido más bien escasas, 
con solo 9,4 l/m2, fruto del 
paso de varias líneas  de ines-
tabilidad que, tras barrer de 
Suroeste a Noreste la penín-
sula ibériac, llegaron a nues-
tras costas muy debilitadas. 

Por último, los vientos 
fueron de carácter flojo a 
moderado, con predominio 
de los del ESE-SSE y SO. 
*Encargado de la estación meteo-
rológica de Nules

Olas de calor en 
un julio seco

JUAN ANTONIO 

Pitarch 
Tena*

Coleccionismo

C
ontinuando con los 
artículos sobre las tar-
jetas postales de Nules, 
y puesto que estamos 

en pleno verano, vamos a  
comentar una tarjeta postal de 
la playa de Nules, editada por 
Comas Alde, a finales de los 
años 70 y principios de los 80, 
para promocionar los pueblos, 
cuya edición corría a cargo de 
la citada firma a través de la 
conocida empresa de postales 
Escudo de Oro, la cual incluía 
en la parte superior izquierda 
el escudo de la población, y en 
la parte de detrás el número 
de la serie, en este caso la 10, y 
en castellano, francés e inglés 
una referencia, que en nuestro 
ejemplo es la playa. 

La postal en cuestión, y tal 
como se puede apreciar en la 
reproducción de la misma, 
muestra la parte de la playa 
que hoy es conocida como les 
Marines, y se puede apreciar 
en primer plano una pequeña 
embarcación de vela de recreo, 
tan usuales en la década de los 

Las tarjetas postales de Nules (III)RICARDO 

Yáñez* 

años 70 y 80; fuera del agua, un 
grupo de personas conversando 
cerca de la misma, otra embar-
cación hinchable de uso para 
niños, unos bañistas y, al fondo 
de la imagen, se puede ver clara-
mente el último bloque de 
pisos, cerca de la playa, que fue-
ron construidos en los años 80, 
y en cuya planta baja se ubicó 
años después la cafetería y terra-
za conocida como Voramar. 

Lo que más nos puede llamar 
la atención, aparte de la edifica-
ción y de los demás detalles 
expuestos, es la gran cantidad 

de zona de playa que había en 
aquellas fechas, incluso antes de 
la construcción de los primeros 
espigones, de seguro de más de 
100 metros e incluso quizás en 
alguna zona del doble, en com-
paración de cómo se ha deterio-
rado la playa con la regresión 
del litoral, fruto del impacto de 
la construcción del puerto de 
Burriana, como todos sabemos, 
y cuya zona ha sido en los últi-
mos años objeto de diversas 
actuaciones paisajistas y de 
construcción de dunas artificia-
les con el objetivo de frenar los 

ya imparables daños produci-
dos con cada una de las fuertes 
tormentas, que azotan año 
tras año nuestro ya casi desa-
parecido litoral. 

Otro detalle interesante es 
que la postal tiene unas líneas 
escritas en su reverso, en fran-
cés y dirigidas a una señora 
que trabaja en la mutualidad 
agrícola de la región de las lan-
das en Francia y residente en 
la ciudad de Ladon, franquea-
da con dos sellos de un facial 
cada uno de 3,50 pts, con una 
imagen del busto de la Dama 
de Elche, emitida junto con 
otros monumentos, dentro de 
la Serie Turística, VI Grupo, 
puesto en circulación el 23 de 
julio de 1969, con una tirada 
de 15 millones de ejemplares. 
El franqueo de 7 pts, se corres-
ponde con la tarifa vigente en 
1975 para una postal con desti-
no a un país de Europa, y 
matasellada con el matasellos 
de rodillo de la oficina de 
Correos de Nules, de 1 de agos-
to de 1975. 
*Presidente del Grupo Filatélico y 
de Coleccionismo Noulas

Associació Colònies Gats Nules

E
xisteix un sol animal al 
món al qual es comme-
moren tres dies a l’any: 
el gat. I és que els felins 

compten amb reconeixement 
a escala mundial cada 20 de 
febrer, els 8 d’agost i els 29 
d’octubre. 

La primera data està dedica-
da a Socks, el gat de l’expresi-
dent d’EUA Bill Clinton. 
Aquest cadell fou fotografiat 
moltes vegades en la famosa 
Casa Blanca, i es diu que va 
conquerir els cors de tots els 
estadounidencs. El 8 d’agost 
fou una data que es va forma-
litzar per la pressió del Foro 
Internacional per al Benestar 
Animal; i per últim, el 29 
d’octubre es deu a Colleen 
Paige, experta en l’estil de vida 
de les mascotes, que proposà 
aquesta data als Estats Units 
per conscienciar sobre aquests 
felins. Gràcies a ella es va acon-
seguir adoptar fins a deu mil 
felins en un sol dia. 

Malgrat tindre fama d’ani-
mals esquerps, els gats són 
una molt bona companyia. Ja 
acompanyaven els humans a 
l’Antic Egipte, on els familiars 
dels gats es rapaven les celles 
en senyal de dol enfront de la 
mort de la mascota. I actual-
ment, es comptabilitza que un 
35% de les llars espanyoles 
tenen un o més felins. 

Les tres dates abans nome-

La història de Karen
nades, donen lloc a un bom-
bardeig a les xarxes socials i a 
tot internet de memes, vídeos, 
tik toks i fotografies sobre els 
gats. I sense dubte, el més 
famós d’ells és el meme de 
Karen. Internet denomina a les 
mares de gats amb aquest 
nom. Però, d’on va sorgir i per 
què? La història és ben tendra. 

En 1996 hi havia a 
Brooklyn, Nova York, un edifi-
ci abandonat on vivia una gata 
i els seus 5 cadells. La gata era 
ben coneguda pel veïnat, l’ali-
mentaven cada dia i li posaren 
Scarlett de nom. Una nit, l’edifi-
ci es va incendiar, i els bom-
bers que acudiren contaren 
que van veure a la gata treure 
de l’edifici els 5 cadells un per 
un. Els rescataren a tots i els 
dugueren al veterinari. Tots 
foren adoptats, exceptuant 
Scarlett, qui tenia cremades 
molt greus. És ben sabut que 
un animalet amb aquestes 
condicions no resulta fàcil 
d’adoptar, fins que va aparéi-
xer Karen Wellen, la nova 
mare humana de Scarlett. 
Varen viure juntes fins a 12 
anys i la seua història va 
commoure tant a la premsa i 
al món que en honor a Karen, 
totes les adoptants de gats i 
gates reben el seu nom. 

I tu, vols ser una Karen o un 
Karen mascle? 

Contacta’ns! 
associaciocoloniesgatsnu-
les@gmail.com

U Des que l’any 1996 Karen Wellen va adoptar a 
Nova York la gata ‘Scarlett’ després d’un incendi, 
totes les adoptants de gats i gates reben el seu nom
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La Plataforma per la Dignitat del Llaurador 
demanarà indemnitzacions  pel cotonet
La Plataforma per la Dignitat 
del Llaurador sol·licitarà a la 
Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica una indem-
nització a fons perdut per als 
llauradors més afectats pel coto-
net. També es demanarà autorit-
zació per a fer tractaments 
excepcionals amb metil-clorpiri-
fos en aquelles zones més afecta-
des i amb el control de la 
Conselleria d’Agricultura. 

De fet, es tracta dels princi-
pals acords arribats pels mem-
bres de la Plataforma per la 
Dignitat del Llaurador que es 

van reunir el 16 de juliol. 
No obstant això, des de la 

Plataforma també es dona 
suport a les mesures que des de 
la Conselleria s’estan posant en 
marxa, «considerem que són les 
adequades, que s’està fent un 
bon treball però la situació 
actual a la comarca de la Plana 
Baixa és greu i necessita d’altres 
mesures, donat que hi ha llaura-
dors que degut a la plaga del 
cotonet no han tingut produc-
ció ni en la campanya passada 
ni en l’anterior i les expectatives 
per a la pròxima són pitjors», 
comenta César Estañol, porta-
veu de la Plataforma. 

Per aquest motiu es demana 
una indemnització per a 
aquests llauradors greument 
afectats i l’autorització excep-
cional, per als mesos de març i 
d’abril de l’any 2022, per a fer 
tractaments col·lectius 
mitjançant l’empresa pública 
Tragsa per a evitar la seua 
expansió. Una mesura que les 
principals organitzacions pro-
fessionals agràries de la 
Comunitat, AVA i la Unió, han 
traslladat també a la Conselleria 
d’Agricultura juntament amb 
altres accions que compten amb 
el suport de la Plataforma per la 
Dignitat del Llaurador.

 IAgricultura 

Nules recupera enguany la Fira Agrícola 
després d’un any d’absència per la covid

E ls veïns i visitants de 
Nules podran tornar a 
gaudir enguany d’una de 
les celebracions més 

emblemàtiques del municipi. 
La Comissió de la Fira ha 

decidit celebrar la LXXIV Fira 
Agrícola que va ser suspesa l’any 
passat per la pandèmia de la 
covid-19, i està ja treballant per 
a fer possible aquesta nova edi-
ció que tindrà lloc del 16 al 19 
de setembre. 

Des de la regidoria 
d’Agricultura s’assenyala que 
amb les mesures protocolaries 
corresponents marcades per les 
autoritats sanitàries enguany sí 
es podrà celebrar la tradicional 
Fira Agrícola. «S’ha acordat cele-
brar l’edició que es va suspen-
dre l’any passat. De fet, des de la 
celebració de la primera fira a 
l’any 1947, va ser la primera 

La celebració acaba de rebre la Declaració de Festa d’Interés Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana, la qual la consolida com tot un referent  

La Fira de Nules s’ompli de milers de visitants en cada edició.

vegada que no es va celebrar», 
matisa el regidor César Estañol. 

La Fira de Ramaderia i 
Maquinària Agrícola de Nules és 
una de les mostres agrícoles 
més importants del sector que 
té lloc a tota la Comunitat 
Valenciana i que, any rere any, 
és visitada per més de 40.000 
persones procedents de dife-
rents punts del territori valen-
cià, «encara que enguany previ-
siblement s’adaptarà a les mesu-
res sanitàries i de seguretat 
vigents», apunta Estañol. 

 
RECONEIXEMENT 
Precisament el darrer 10 d’agost 
el Secretari Autonòmic de 
Turisme, Francesc Colomer, va 
traslladar a l’alcalde de Nules, 
David García, la resolució per la 
qual s’atorga la Declaració de 
Festa d’Interés Turístic 

Autonòmic de la Comunitat 
Valenciana a la Fira de 
Ramaderia i Maquinària 
Agrícola de Nules, que en els 
següents dies va ser publicada 
en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana (DOGV). 

Davant açò, cal recordar que 
aquesta fira comptava ja amb el 
reconeixement de Festa 
d’Interés Turístic Provincial. De 
fet, el ple de l’Ajuntament de 
Nules, celebrat el passat 1 de 
juliol, va aprovar per unanimi-
tat la proposta de la regidoria de 
Turisme de sol·licitar a la 
Direcció General de Turisme  de 
la Generalitat Valenciana la 
seua declaració com a Festa 
d’Interés Turístic Autonòmic de 
la Comunitat Valenciana. 

La Fira inicia, doncs, el comp-
te enrere cap a una nova edició 
molt especial i esperada.

U LA COOPERATIVA AGRÍCOLA SORTEJA UN IPHONE
Ángel Eugenio Colas, soci de la Cooperativa Agrícola Sant Josep, va 
guanyar un Iphone en el sorteig realitzat entre tots aquells que van repos-
tar en la gasolinera de la Cooperativa en juny i juliol, quan també hi va 
haver descomptes de fins a 12 cèntims en tots els carburants.
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La Volta a Peu Sant Roc Platges de 
Nules torna amb 360 participants
Guanyen Edison Castellano i Nuria Conejos, mentre que el nuler Manuel Peris és segon

H i havia moltes ganes de 
tornar a gaudir amb la 
XXXVII Volta a Peu Sant 
Roc Platges de Nules, 

que no es va poder celebrar 
l’any passat per la pandèmia. 
Així que aquesta nova edició, 
que es va disputar el darrer diu-
menge 15 d’agost, va ser tot un 
èxit de participació, primer 
amb més de 160 participants en 
les curses per edats, i amb 200 
atletes en la prova absoluta. 

Amb un recorregut urbà de 
6,5 quilòmetres, molta calor i 
mascaretes entre el públic, el 
gran triomfador de la jornada 
va ser  Edison Castellano, del CD 
Metaesport, que va guanyar la 
cursa amb 20.59 minuts. El seu 
major rival va ser el corredor 
nuler del Playas de Castellón 
Manuel Peris Bruno, que només 
va tardar sis segons més a 
creuar la línia de meta, mentre 
que David Palomera, del CA 
Saltamontes, va tancar el podi 
amb un temps de 21.12. 

Pel que fa a la categoria feme-
nina, Nuria Conejos, del Delta 
Valencia CA, va cobrir el circuit 
en 25.50 minuts per a ser prime-
ra, seguida per María Isabel 
Sánchez-Pascuala, del SD 
Correcaminos, amb 26.46, i 
Rianna Nelson Daley, del Wolf 
Den Crew, amb 27.16. 

L’Ajuntament de Nules va 
felicitar al Club Atletisme 
Noulas, organitzador de la cursa 
juntament amb el departament 
municipal d’Esports, per la rea-
lització d’aquesta edició, que es 
va caracteritzar pel cumpliment 
de les mesures sanitàries.  

Van lliurar els trofeus l’alcal-
de, David García; el regidor 
d’Esports, Gabriel Torres; i el 
president del CA Noulas, Emilio 
Pedro Galindo Verdejo. Gabriel Torres, David García i Emilio Pedro Galindo van lliurar els trofeus.

Els primers classificats van prendre prompte el domini de la cursa.

El dissabte 7 d’agost es va celebrar 
una de les competicions esportives 
més tradicionals de Nules, la 16 
Travessia Marítima Platges de Nules, 
amb un recorregut de 1.200 metres. 
En categoria masculina va guanyar 
Jaime Trasancos (15.01), seguit 
d’Hugo Sánchez i Juan Manuel 
Rovira. En dones es va imposar Sara 
Rovira (16.08), amb Cristina Orenga 
(millor local) segona i Laura Benlloch 
tercera. El millor local va ser Miguel 
Mezquita, mentre que en menors 
(300 metres) van guanyar Ferran 
Manzanet i Irene Oquendo. Menció 
especial per al veterà Ramón Gavara.

U JAIME TRASANCOS  I SARA 
ROVIRA S’IMPOSEN EN LA            
16 TRAVESSIA MARÍTIMA

El Trinoulas copa el podi 
femení aleví del segon 
Aquatló Platja l’Alcúdia

El regidor Gabriel Torres lliura els trofeus a les tres primeres alevines.

resta de primers classificats, 
de mans del regidor d’Esports, 
Gabriel Torres. 

En categoria juvenil van 
guanyar Izan Remolina 
(Tripicaio) i Teresa Matamala 
(Tritrail), mentre que en cadet 
es van imposar els triatletes 
Carlos Sales (Tritrail) i Claudia 
Roger Gil (Tritrail). En infantil 
els primers en creuar la meta 
van ser Miguel Lorente (CEA 
Bétera) i Carolina Navalón (CT 
Petrer), mentre que en aleví 
masculí va guanyar Francesc 
Marín (MM Triatló Sueca). 

La platja de l’Alcudia de Nules 
va ser l’escenari el darrer di-
ssabte 31 de juliol del segon 
Aquatló Trinoulas, organitzat 
per l’Ajuntament i el club 
nuler. La prova, que va tancar 
els 39 Jocs Esportius Vialterra 
de la Comunitat Valenciana, 
va tindre 145 participants de 
totes les categories escolars. 

Hi va destacar el podi en 
categoria aleví femenina, amb 
tres joves del Trinoulas: Sara 
Llidó, Lourdes Planelles i 
Daniela Sanz. Totes elles van 
rebre els seus trofeus, com la 

 IEsports

Els esportistes del Trinoula que hi van participar es van fer la foto de família.
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Nules continua formant un gran planter de joves 
atletes. En el darrer Campionat Nacional sub-16, 
disputat a Lleida el cap de setmana del 17 i 18 de 
juliol, hi van participar dues esportistes nuleres 

amb el Playas de Castellón. D’una banda, Milena 
Zuzanna Peris (dreta, tercera des de l’esquerra), va 
participar en el relleu 4x100 femení, prova que va 
guanyar (48.62) amb les seues companyes Ariadna 

Montalban, Rosa Maria Igual i Mireia Belloví. A més, 
Vega Rubio (esquerra) va aconseguir un meritori 
sisé lloc en les proves combinades, ja que és la 
seua primera temporada en aquesta categoria.

U MILENA I VEGA PARTICIPEN 
EN EL NACIONAL SUB-16 

El jugador de futbol nuler Sergi Canós va obrir de mane-
ra espectacular la temporada a la lliga anglesa amb el 
Brentford després de l’ascens, ja que va marcar el primer 
gol del campionat en el triomf davant l’Arsenal (2-0).

U SERGI CANÓS MARCA EL 
PRIMER GOL DE LA PREMIER

La Federació de Columbicultura de la Comunitat 
Valenciana, amb la col·laboració del Club 
Columbicultura Nules, va apropar aquest esport als més 
joves amb un taller en l’Escola d’Estiu de Nules.

U L’ESCOLA D’ESTIU VIU UN 
TALLER DE COLUMBICULTURA

El Club de Pesca Esportiva El Galfí va organitzar el 
15 d’agost els concursos femení i infantil mar-
costa. En dones va guanyar Pietat Personas (prime-
ra foto), seguida de Carla i Ana M. Sola. En la cate-

goria de 12-14 anys es va imposar Jairo (segona 
foto), seguit de Vicente i Eric. Paola Flich (tercera 
foto) va guanyar en 8-12 anys, seguida d’Alexia 
Núñez i Maite Avariento. I en 0-8 anys va guanyar 

Álvaro Canós (quarta foto), seguit de José 
Coronado i Aleix Cutanda. Van lliurar els trofeus el 
regidor d’Esports, Gabriel Torres; el president del 
club, Miguel Cutanda, i el vicepresident, M. Á. Flich.

U CONCURSOS MAR-COSTA 
FEMENÍ I INFANTIL D’EL GALFÍ

El 13 d’agost va concloure la prova del Circuit Provincial 
de Tenis de Castelló a Scude-Nules, en infantil i aleví. 
Van lliurar els trofeus Vicente Martínez, president 
d’Scude, i Mario Llusar, de la junta directiva del club.

U EL CIRCUIT PROVINCIAL DE 
TENIS ARRIBA A SCUDE-NULES

L’Associació Cultural Amics del Mestre Quincas va cele-
brar la IV Trobada Internacional ‘Nules té capoeira’, amb 
una exhibició a les Platges el 17 de juliol i el bateig i 
canvi de graduacions el dia 18 a la zona de l’Autobús.

U CELEBREN LA IV TROBADA 
‘NULES TÉ CAPOEIRA’
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Opinión

E l pasado viernes 13 de agosto 
del 2021, la subdelegada del 
Gobierno en Castellón, 
Soledad Ten, comunicó a nues-

tro alcalde, David García, la noticia 
de que se había publicado ese mismo 
día en el BOE la evaluación de impac-
to ambiental del proyecto de estabili-
zación de un tramo de Costa en la 
playa Les Marines de Nules (aunque 
lleve esa denominación, la actuación 
afecta a un tramo de Les Marines y a 
otro de Bovalar). 

Evidentemente, estamos satisfe-
chos –aunque llevamos más de un 
año esperando la emisión de este 
informe-- porque se trata de un paso 
más que nos acerca al objetivo de 
lograr frenar la regresión en ese 
tramo de nuestras playas. El siguien-
te paso será, ahora, que Costas licite 
las obras. Esperemos se tramite con 
celeridad y puedan ser estas una rea-
lidad dentro de la actual legislatura. 
Por supuesto, desde el Ayuntamiento 
de Nules, y en concreto este grupo 
municipal, estaremos vigilantes de 
todo ello. 

 
ACTUACIÓN INSUFICIENTE 
Pero no podemos estar contentos. Las 
playas de Nules son mucho más que 
ese tramo. Hay otros tramos de la 
propia Marines, y de las otras tres pla-
yas: Alcudia, Bovalar y Rajadell, que 
también vienen sufriendo desde hace 
muchas décadas la regresión. Y en 
estos tramos no hay absolutamente 
nada avanzado. No hay proyecto 
redactado ni sometido a información 
pública en ninguno de estos tramos. 
Por tanto, la actuación prevista no 
afectará ni a una quinta parte de 
nuestro litoral. Y cada vez que pre-
guntamos al Ministerio y al servicio 
provincial de Costas sobre estas otras 
actuaciones, no obtenemos ningún 
tipo de respuesta.  

 
‘ESPIGONES YA’ 
Desde Nules lanzamos un mensaje al 
Gobierno de España de Espigones YA y 
regeneración de nuestra costa en 
todos sus tramos. Defensas frente a la 
regresión causada por el Puerto de 
Burriana. Llevamos ya demasiado 
tiempo –con sucesivos gobiernos de 
PP y PSOE en Madrid-- esperando y 
viendo como, año tras año, la regre-
sión va en aumento en nuestro litoral 
sin que nadie actúe para remediarlo.  

 
FIESTAS PATRONALES 
Desde Centrats en Nules (CeN), en 
estos días festivos trasladamos nues-
tros mejores deseos a nuestros veci-
nos. Este año, debido a la situación 
sanitaria causada por la pandemia, 
no hemos podido organizar unas fies-
tas de Sant Roc y Sant Bartomeu al 
uso, pues el Ayuntamiento ha tenido 
que prescindir de actos multitudina-
rios y adaptar los actos festivos, cul-
turales y deportivos a las circunstan-
cias sanitarias. 

Espigones en 
nuestras playas

CeN

L es Casetes son un emblema de 
Nules y nuestras playas una 
joya del patrimonio que desea-
mos preservar. Un año más, 

disfrutamos de nuestro litoral sin las 
escolleras prometidas. Un año más, 
volveremos a enfrentarnos a los tem-
porales marítimos con espigones 
engullidos por el mar que convierten 
a las viviendas de primera línea de 
costa en improvisadas barreras. 

Y Nules tiene mucho futuro. El 
que merece un proyecto ambicioso 
de defensa de la costa para evitar la 
regresión a la que nos somete el puer-
to de Burriana, entre otros muchos 
factores, y que desatiende el 
Gobierno de Pedro Sánchez. 

Este mes de agosto recibíamos una 
buena noticia. Tras dos años de trá-
mites, la evaluación ambiental de Les 
Marines alcanzaba la declaración de 
impacto ambiental oportuna. Un 
pasito pequeño pero importante para 
una obra sencilla que no resolverá el 
problema de la grave regresión que 
sufre nuestra costa. 

Por ello exigimos espigones, y los 
reclamamos ¡ya!. Nules no puede 
esperar por más tiempo a que quie-
nes gobiernan en Madrid se decidan 
a actuar. Porque estas playas que nos 
unen y que compartimos, estas casas 
que son un ejemplo de singularidad y 
de arquitectura tradicional valencia-
na tienen mucho futuro frente a 
tanto abandono. 

Y la clave es modificar la Ley de 
Costas. Esta es la iniciativa que 
hemos presentado en el Senado a tra-
vés de nuestro grupo parlamentario. 
El marco legal que actualmente regu-
la las acciones en el dominio público 
marítimo terrestre debe atender y 
proteger las joyas patrimoniales que 
atesora el litoral español. 

Porque el objetivo es evitar desati-
nos como el que estamos viviendo a 
escasos kilómetros de nuestra costa, 
en el poblado marítimo de Torre la 
Sal, en Ribera de Cabanes. Con unos 
vecinos en pie de guerra en defensa 
de unas propiedades que el PSOE 
desea confiscarles, Nules no desea 
que el PSOE reduzca a cascotes 
inmuebles con más de un siglo de 
vida. Porque la historia de nuestras 
playas pasa por Les Casetes. Esas cons-
trucciones humildes que supieron 
resistir al boom de la especulación y 
mantuvieron viva la historia de nues-
tra playa. Es un vestigio de otra 
época, una seña de nuestra identidad 
que deseamos preservar. 

Y este patrimonio singular y esta 
playa familiar merecen la pena. Por 
ello, desde el Partido Popular tende-
mos la mano en el Senado al resto de 
formaciones políticas. Porque nues-
tra costa merece inversión en forma 
de defensa, no malgasto en forma de 
derribos. Y con una mano hacia nues-
tros vecinos y la otra tendida al resto 
de grupos políticos vamos a luchar 
hasta conseguirlo.

Nuestras playas, 
nuestro futuro

PP

M uchos tendrán en su cabeza 
la imagen de esas series y 
películas del oeste en las 
que un hombre con sombre-

ro de hongo y bigote se sube a un 
cajón y desgrana los increíbles, inena-
rrables e insuperables beneficios de 
un crecepelo. Suele aparecer con un 
botecito de cristal en la mano y logra 
que todo el mundo se trague la bola 
mientras agitan sus dólares al viento 
para llevarse uno de los potingues. 

Esta sería la imagen para describir 
las campañas informativas del actual 
equipo de gobierno en Nules. 
Anuncios que nos prometen grandes 
mejoras y beneficios y que luego no 
acaban siendo como parecía. 

Anunciaron una playa canina con 
todo tipo de servicios: lavapies, 
ducha para mascotas, papeleras… Y 
estando en agosto apenas hay dos car-
teles que anuncian Playa Canina y 
poco más. Nos vendieron las bonda-
des del nuevo contrato de limpieza 
viaria, «más servicio a mejor precio», 
y el resultado no parece ajustarse a lo 
prometido. Los empleados de la lim-
pieza se quejan de peores condicio-
nes laborales, la limpieza viaria no 
parece haber mejorado y es que, al 
final, lo que sí parece cumplirse es 
que «lo barato sale caro».  

El concejal de Hacienda sigue rete-
niendo el borrador de presupuestos 
para el 2021. En septiembre debería-
mos empezar a negociar el presu-
puesto del 2022 y parece ser que no 
hay avances. El equipo de gobierno 
no quiere que la oposición pueda pre-
sentar enmiendas que les obliguen a 
negociar y pretende agotar la legisla-
tura con presupuestos prorrogados, 
poder seguir lanzando la idea de «la 
oposición me bloquea!!», pero no es 
cierto. Lo cierto es que se bloquean 
solos, y con ello niegan ayudas a los 
sectores productivos o inversiones 
necesarias para el municipio.  

 
OTRAS ADMINISTRACIONES 
Eso sí, como buenos telepredicadores 
siempre saben de dónde viene el mal 
que nos aqueja. El resto de adminis-
traciones públicas son culpables de 
que no podamos avanzar más como 
pueblo. Pero se les olvida anunciar 
los casi 3 millones en subvenciones 
que van desde Servicios Sociales a 
obras y mantenimiento del munici-
pio. Un ejercicio de equilibrio en el 
alambre para criticar a la Coalició del 
Botànic y rezar por debajo para que 
se mantengan y siga llegando la 
financiación municipal que nunca 
llegó con el PP en las instituciones.   

Mientras, nos acusan de mentir al 
Grupo Socialista en aquello que 
denunciamos. Pero ahí están, el con-
trato de autobús (donde según ellos 
«todo estaba bien») va camino de 
auditoría. El kiosko de la zona depor-
tiva de la playa sin abrir. Y los infor-
mes que pedimos sobre la transpa-
rencia municipal sin llegar. 

Vendedores de 
crecepelo del oeste

PSPV-PSOE

T enim un dilema, és agost i 
aquesta canícula ens ha abla-
nit una miqueta l’esperit gue-
rrer. Per la qual cosa no parla-

rem ni de dutxes, ni de passarel·les, 
ni d’autobusos, ni d’agranadores, ni 
de gent absurda i prepotent. Ni 
d’aqueixos que no volen parlar però 
quan els donen un micròfon fan ver-
taders mítings, faltons, innecessaris i 
a vegades fins i tot amenaçadors. Ni 
d’aqueixos altres amb cara de corder 
degollat que creuen que lo seu és 
sempre lo més coherent i millor. 

Tampoc parlarem d’una certa 
empresa d’aquest poble que està 
molt de moda últimament en els ple-
naris del nostre Ajuntament. Ni 
d’aquells que es queixen ostentosa-
ment de sentir-se perseguits i 
assetjats per aquest, per aquell, pels 
d’abans, per alguns d’ara, sent aquest 
supòsit assetjament totalment fals. 
Tampoc parlarem de les molèsties 
estiuenques que pateixen alguns 
veïns i hem patit i patirem tots. 

No volem esmentar la ja sabuda 
regressió de tot el nostre litoral i con-
cretament la que afecta les nostres 
platges, ni esmentarem tampoc que 
després d’uns quants anys, molts, a 
un grup polític que es creu el salva-
dor del món i els seus voltants, se’ls 
ocórrega i decidisquen ara, just ara,  
presentar una iniciativa al Senat per 
a modificar la Llei de Costas. Que per 
no dir, no direm tampoc que mentre 
van tindre el Govern de la Nació, el 
Govern en les Diputacions i en 
Ajuntaments, potser estaven en 
altres cosetes per ser suaus. 

Ometrem el nostre malestar, no 
davant la iniciativa de convocar i rea-
litzar manifestacions reclamant espi-
gons que puguen protegir les nostres 
platges, la que es va fer i les que facen 
falta les secundarem, el nostre males-
tar ve perquè creem que són igual de 
comprensibles unes pancartes amb el 
lema: ESPIGONES YA, que ESPIGONS 
JA. Les dues llengües són vàlides i ofi-
cials al País Valencià, Regne de 
València o Comunitat Valenciana. 

Tampoc esmentarem la nova 
platja canina, ni de la nova zona 
verda i d’oci a la platja dels Marines, 
ni dels energúmens que als dos dies 
tallen i arranquen els arbres. 

Obviarem parlar del nou servei 
per al pròxim estiu; Servei a Domicili 
de: dutxes, aparcaments, recollida de 
voluminosos el dia i l’hora que els 
veïns ho sol·liciten. Reclamarem sub-
vencions a aquest efecte als departa-
ments implicats directament de, no 
estic content amb res. 

Tampoc ens referirem als actes 
culturals, esportius i de tots tipus 
que amb les degudes mesures de 
seguretat a causa de les inqüestiona-
bles restriccions s’organitzen a la 
nostra platja com cada any.  

Arribats a aquest punt, seguim 
sense saber encara de qué no parla-
rem en esta columna. Feliç estiu.

Com podem 
explicar-ho bé

Més Nules



Crònica de Nules
AGOST DEL 2021Actualitat 15

 I  Agenda

t r a n s p o r t  u r b à  n u l e s

carrer
CL PURISIMA, Nº 89
CL SAN BARTOLOME, Nº 2
AV DIAGONAL, Nº 4
CL MAYOR, Nº 70
CL MAYOR, Nº 60
CL MAYOR, Nº 70

carrer 
CL PURISIMA, Nº 89
CL MAYOR, Nº 60
AV DIAGONAL, Nº 4
CL CUEVA SANTA, Nº 31
CL MAYOR, Nº 60
CL CUEVA SANTA, Nº 31

carrer 
CL PURISIMA, Nº 89
CL MAYOR, Nº 60
AV DIAGONAL, Nº 4
CL CUEVA SANTA, Nº 31
CL MAYOR, Nº 60
CL CUEVA SANTA, Nº 31

carrer 
CL PURISIMA, Nº 89
CL SAN BARTOLOME, Nº 2
AV DIAGONAL, Nº 4
CL CUEVA SANTA, Nº 31
CL MAYOR, Nº 60
CL MAYOR, Nº 70

FarMaCIes 
De GuàrDIa 

Servei eSpecial de 
tranSport eScolar a les 
platges en juny i setembre. Durant 
els mesos de juny i setembre el servei de 
platja de temporada alta farà el següent 
trajecte addicional

Jardí-RENFE 07:10
Tales 07:11
Purissima 07:14
Santa Bàrbara 07:15
Sant Bartomeu 07:16
Marc A. Ortí 07:18
Far 07:23
la Plana Baixa 07:24
Armada Espanyola 07:25
Mallorca 07:26
Gola 07:27
Columbretes 07:28
Menorca 07:29
L´Estany 07:30
Mediterrani 07:31
Far 07:32
Pujada 07:39
Jardí-RENFE 07:40 

dia
8
9
10
11
12
13

dia 
14
15
16
17
18
19

dia 
20
21
22
23
24
25

dia 
26
27
28
29
30
31

tranSport a leS platGeS
de dillUnS a diUMenGe (1 de JUnY FinS al 30 de SeteMBre)

Jardí-RENFE 8:00 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
Tales 8:01 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31
Puríssima 8:04 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34
Santa Bàrbara 8:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35
Sant Bartomeu 8:06 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36
Marc A: Ortí (Pujada) 8:08 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38
Far (Baixada) 8:12 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42
Plana Baixa 8:13 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43
Armada Espanyola 8:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44 21:44
Columbretes 8:16 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46
Menorca 8:17 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47
L’Estany 8:20 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50
Mediterrani 1 8:21 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51
Mediterrani 2 8:22 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52
Mediterrani 3 (Far) 8:23 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53
Pujada 8:29 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58 21:58
Jardí-RENFE  8:30 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59 21:59 

U Els concerts de tribut a artis-
tes famosos centraran el progra-
ma musical preparat per la regi-
doria de Festes i la Comissió de 
Festes per a l’agost. El dia 21, 
Luis Miguel serà protagonista a 
la Terrassa l’Estany, mentre que 
la resta de concerts seràn a la 
plaça Major: Mecano (dia 20), 
Joaquín Sabina (28) i U2 (29).

CONCERTS DE TRIBUT A LUIS 
MIGUEL, MECANO, JOAQUÍN 
SABINA I U2 PER A L’AGOST

U El diumenge 22 d’agost, la 
plaça Major de Nules acollirà a 
les 19.30 l’espectacle La veu de 
Disney amb Gisela, en el qual la 
popular cantant de la primera 
edició d’Operación Triunfo conta-
gia tota la màgia de les cançons 
de les pel·lícules més famoses de 
Disney, amb un muntatge de 
bambolles i música.

GISELA PORTA LES CANÇON S      
DE DISNEY A LA PLAÇA MAJOR 
EL DIUMENGE 22 D’AGOST

U Una plaça portàtil a 
l’Avinguda del Marqués de Sta. 
Cruz serà l’escenari de la I Fira 
Taurina, del 25 al 30 d’agost, 
amb un cartell de ramaderies de 
la zona. Els aficionats podran 
gaudir de manera gratuita (fins a 
completar aforament) de vaques 
i bous embolats i, per cinc euros, 
d’un concurs de retalladors.

I FIRA TAURINA A L’AVINGUDA 
DEL MARQUÉS DE SANTA CRUZ 
DEL 25 AL 30 D’AGOST

U Després d’un any d’absència 
per la pandèmia torna la cursa 
popular 5k Mascarell Entre 
Muralles, que es disputarà el 
diumenge 12 de setembre a les 
8.30 hores i serà puntuable per 
al Circuit 5k Província de 
Castelló. Inscripcions per 8 
euros a la pàgina web 
www.urbanrunningcastellon.com.

EL  DIUMENGE 12 DE SETEMBRE 
TORNA EL 5K MASCARELL 
ENTRE MURALLES A LES 8.30 

U Del 16 al 19 de setembre 
Nules tornarà a ser el cor del 
sector agrícola amb la LXXIV 
Fira de Ramaderia i Maquinària 
Agrícola, que tindrà les mesures  
de seguretat sanitàries correspo-
nents. Aquest prestigiós esdeve-
niment estrenarà a més la seua 
nova condició de Festa d’Interés 
Turístic Autonòmic.

NULES RECUPERA ENGUANY        
LA LXXIV FIRA AGRÍCOLA DEL           
16 AL 19 DE SETEMBRE





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

1245LA FILLA D’ENRIQUE GINER REP 
LA MEDALLA DELS 25 ANYS DEL 
MUSEU DE MEDALLÍSTICA

EL SECRETARI AUTONÒMIC DE 
TURISME VISITA LES MILLORES A 
LES PLATGES I MASCARELL

LA VOLTA A PEU TROFEU SANT 
ROC REUNEIX 360 PARTICIPANTS 
EN LES DIVERSES CATEGORIES 
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 Nules movilitza els seus veïns 
per  a demanar els espigons

L’arquitecta del 
far visita Nules en 
unes jornades
U La Jornada d’Arquitectura 
i Paisatge va centrar els actes 
del 15 de juliol per a posar en 
valor el patrimoni marítim-
portuari, amb la visita de 
l’arquitecta del far i el presi-
dent de PortCastelló. PÀGINA 3 

Actes alternatius 
per Sant Roc i 
Sant Bartomeu

U La regidoria de Festes i la 
Comissió de Festes han pro-
gramat actes per a tots els 
públics els caps de setmana 
d’agost, ja que per la 
pandèmia no es poden fer les 
festes habituals. PÀGINA 6

La LXXIV Fira Agrícola 
de Nules torna del 16 
al 19 de setembre
U Nules recupera, del 16 al 19 de 
setembre, la Fira Agrícola que es va 
suspendre en 2020 per la pandèmia. 
Per primera vegada serà Festa 
d’Interés Turístic Autonòmic. PÀG. 11

El 18 de juliol una caravana reivindicativa de cotxes va recórrer les avingudes de les platges

Centenars de veïns van 
participar en la protesta 
reivindicativa que va recórrer 
les Platges de Nules.

 



Crònica de Nules
AGOST DEL 2021Actualitat2

Actuacions de prevenció contra els 
mosquits en diferents punts  del terme
L’Ajuntament de Nules està por-
tant a terme diverses actuacions 
de prevenció contra els mos-
quits en diferents zones del 
terme municipal, al mateix 
temps que supervisa els llocs 
inundables per a previndre 
focus de mosquits davant l’aug-
ment de les temperatures al 
llarg dels mesos estivals. 

Així doncs, des de la regido-
ria de Sanitat s’assenyala que els 
tractaments preventius es por-
ten a terme al llarg de tot l’any 
però  que en aquesta època és 
molt important la col·laboració 
ciutadana, «per a poder actuar 
de manera ràpida i eficaç», mati-
sa el regidor Raúl García.  

Per la qual cosa es demana als 
veïns que quan es detecte un 
focus de mosquits o es registren 
picades considerables es cride a 
la Policia Local o al departament 
de Sanitat del consistori per a 
indicar dia i zona, i en el cas de 
la picada, hora i número de 
telèfon, perquè l’empresa enca-
rregada puga actuar en eixe lloc 
abans de 24 hores. «També 
poden utilitzar l’app de 
l’Ajuntament, una eina molt 
útil per a indicar qualsevol 
incidència relacionada amb els 
mosquits», comenta Raúl García.  

Amb tot, Laboratorios 
Lokímica, empresa adjudi-
catària dels serveis de control de 

Nules organitza un acte reivindicatiu en 
defensa de la regeneració de les platges

E spigons ja! és el lema de les 
pancartes reivindicatives 
que el diumenge 18 de 
juliol  els veïns i les veïnes 

de les platges de Nules van pen-
jar als seus habitatges per a exi-
gir, una vegada més, la defensa i 
regeneració del litoral de Nules. 

Així doncs, es va realitzar un 
nou acte reivindicatiu protago-
nitzat a més per una manifesta-
ció amb vehicles que van xiular 
recorrent tota la zona marítima. 

No obstant això, el que es 
volia amb aquesta acció és exi-
gir al Ministeri per a la 
Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic la protecció urgent 

Els veïns i les veïnes del municipi van eixir el diumenge 18 de juliol amb els seus vehicles i pancartes per la població marítima

Els representants municipals juntament amb les associacions que van col·laborar en l’acció reivindicativa.

i immediata del litoral i del 
patrimoni natural, cultural i 
històric; també es va sol·licitar 
el compromís i suport de la 
Generalitat valenciana en la rei-
vindicació davant el Govern 
d’Espanya de la defensa i protec-
ció del litoral de Nules. 

Al mateix temps que es recla-
ma també a la Generalitat valen-
ciana que assumisca la seua res-
ponsabilitat i actue en con-
seqüència davant la 
desprotecció que presenta el 
litoral de Nules degut als efectes 
adversos provocats per les 
infraestructures portuàries. 

Davant açò, s’insta al Servei 

Provincial de Costes de Castelló, 
com departament visible del 
Ministeri per a la Transició 
Ecològica i Repte Demogràfic en 
la nostra província, a intensifi-
car la col·laboració amb la insti-
tució municipal de Nules.   

Cal recordar que des de la 
construcció del port de 
Borriana, a finals dels anys vint 
del segle passat, i les successives 
ampliacions fetes, sense la rea-
lització d’actuacions de defensa 
del litoral de les platges de 
Nules durant dècades, la regre-
ssió de la costa de Nules ha pro-
vocat la pèrdua de centenars 
d’hectàrees de sòl del terme 

municipal, perjudicant a pro-
pietats públiques i privades.    

«Es van repartir més de 1.000 
pancartes i la gent va eixir al 
carrer amb els seus vehicles, 
sempre respectant les mesures 
sanitàries, per a fer soroll per les 
avingudes de la nostra platja», 
comenta l’alcalde, David García. 

Aquesta iniciativa va tindre 
la col·laboració de l’Ajuntament 
de Nules, l’Associació de Veïns 
Mare de Déu del Carme, el movi-
ment Platges de Nules. 
Associació per la defensa del 
patrimoni cultural i natural, i 
l’Associació de Veïns de la Platja 
de Nules.      

mosquits en Nules, és l’encarre-
gada de realitzar aquestes actua-
cions per a controlar un possible 
repunt de mosquits. «En definiti-
va, el que es vol és previndre 
focus de mosquits que puguen 
afectar al municipi de Nules i en 
especial a la zona costera»  apun-
ta el regidor de Sanitat. 

L’Ajuntament de Nules va 
aprovar l’any 2016 l’Ordenança 
Municipal per a la Prevenció i 
Control dels Mosquits amb la 
finalitat d’establir les mesures 
necessàries per al control de 
poblacions d’estos insectes per a 
minimitzar els efectes molestos 
i perjudicials que poden ocasio-
nar al veïnat del municipi. 

Tant els cotxes com els balcons mostraven la pancarta en defensa dels espigons.

 IMunicipal

Nova web institucional 
amb importants millores 
L’Ajuntament de Nules comp-
ta amb un nou web, 
www.nules.org, amb el que es 
vol fer més accessible i dina-
mitzar la informació institu-
cional. De manera que, a més 
de renovar les diferents sec-
cions existents s’han inclós 
altres nous apartats. 

Així doncs, entre les nove-
tats incorporades cal destacar, 
entre altres, la informació 
sobre l’estat de les platges  
actualitzada cada dia on es pot 
consultar el color de la bande-
ra apta per al bany, la tempera-
tura de l’aigua, el nivell de 
l’onatge, el vent o el grau 
d’ocupació de cadascuna de 

les tres platges que compten 
amb servei de socorrisme, la 
platja de les Marines, de 
Bovalar i de l’Alcúdia.   

Així mateix, altra de les 
novetats importants és la sec-
ció dedicada a l’arxiu munici-
pal on estàn a disposició de 
totes les persones interessades 
documents i escrits munici-
pals digitalitzats. Es tracta 
d’un gestor d’arxiu documen-
tal que s’anirà ampliant 
segons es vaja digitalitzant 
tota la informació existent, 
per tant estarà a l’abast d’his-
toriadors i d’investigadors 
sense tindre que desplaçar-se a 
l’Arxiu Municipal de Nules.

ANUNCI EN EL BOE

Un avanç per a  
Les Marines
U El 13 d’agost el BOE va publi-
car l’avaluació d’impacte ambien-
tal del projecte d’estabilització 
d’un tram de costa en la platja Les 
Marines. El següent pas és que 
Costes licite les obres, però l’alcal-
de, David García, insisteix en que 
hi ha més platges a Nules, sense 
obres de regeneració previstes, i 
per això continuaran demanant 
que es frene la regressió.
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TU NUEVO CENTRO DE BIENESTAR EN MONCOFAR 

www.deltao2.es Tel. 638 15 35 85

OXIGÉNATE, NÚTRETE, HIDRÁTATE
En verano hidrátate con el agua más alcalina del mercado

Disponible en tu tienda DeltaO2 (frente a la iglesia)
Escanea el QRcode para más información.

Visita de l’arquitecta      
del  far i el  president de 
PortCastelló a Nules

Amb la visita al far de les 
Platges de Nules per part 
de l’alcalde, David 
García; del president de 

l’Autoritat Portuària de 
Castelló, Rafa Simó; de l’arqui-
tecta del far, Blanca Lleó; de la 
regidora de Platges, Mª José 
Esteban; del president del 
Col·legi Territorial d’Arquitectes 
de Castelló, Ángel Miguel 
Pitarch; del president del 
Moviment Platges de Nules, 
Manel Alagarda, i d’altres repre-
sentants d’aquesta associació, 
va començar el 15 de juliol una 
jornada amb l’objectiu de posar 
en valor el patrimoni marítim-
portuari del municipi. 

Així doncs, va tindre lloc 
aqueixa vesprada l’acte princi-
pal de la Jornada de Arquitectura y 
Paisaje. Patrimonio marítimo-por-
tuario en la costa de Castellón. El 
faro de Platges de Nules, al saló 

L’acte es va emmarcar en la Jornada d’Arquitectura i Paisatge amb la qual  
es va voler posar en valor el patrimoni marítim-portuari del municipi 

La Jornada d’Arquitectura i Paisatge al saló social de la Caixa Rural va ser l’esdeveniment central de les activitats.

 

d’actes de la Caixa Rural Sant 
Josep de Nules, amb les ponèn-
cies de diferents professionals 
del món de l’arquitectura entre 
els quals cal destacar Blanca 
Lleó, catedràtica d’Arquitectura 
de la Universitat Politècnica de 
Madrid i membre de la Real 
Acadèmia de Doctors d’Espanya, 
autora a més del far de Platges 
de Nules. 

 
MÉS DE 70 PARTICIPANTS 
Aquesta jornada va tindre la 
participació de més de 70 perso-
nes, principalment arquitectes i 
professionals del paisatge i del 
territori, i el que es volia donar 
a conéixer eren els valors patri-
monials de la costa de Nules 
mitjançant l’arquitectura lliga-
da a la vigilància de la costa i al 
paisatge del litoral a través de la 
seua evolució. Un dels ponents 
de la mateixa va ser l’arquitecte 

de Nules Jaime Prior i Llombart, 
doctor arquitecte i membre del 
Col·legi Territorial d’Arquitectes 
de Castelló,  que va parlar sobre 
Construir el territorio sobre la 
mutante franja litoral.  

Manuel Miralles Aguilar, 
altre reconegut arquitecte del 
municipi, va presentar la 
ponència sobre Les Casetes: paisa-
je social y patrimonial, mentre 
que Miguel Ángel Sanz, tècnic 
de Turisme i investigador local, 
va exposar la seua investigació 
sobre El valor de la custodia de la 
costa. La Ruta de los torreros entre 
Burriana-Nules-Moncofa. 

Per a finalitzar, va intervin-
dre l’arquitecta Blanca Lleó, que 
va parlar del reconeixement 
que va rebre pel projecte de 
construcció del far de Nules que 
va presentar l’any 1988, amb la 
ponència anomenada El Faro de 
Platges de Nules. 1er Premio 

Castelló-Autoritat  Portuària de 
Castelló amb el que es promo-
ciona la Ruta dels Fars de la pro-
víncia i en el que s’inclou el far 
de Platges de Nules. 

A més, es van realitzar activi-
tats complementàries com el 
Taller retallable el far amb la parti-
cipació de 40 xiquets i xiquetes.

Les autoritats es van fer la foto de família davant el far de les platges de Nules.

Concurso Nacional 1988. Cal assen-
yalar que Lleó és també la crea-
dora d’obres tan emblemàtiques 
com la Càrcel de Jaén, l’edifici 
Mirador, la Casa M en el Viso de 
Madrid, l’Ajuntament de Lorca 
o el Parc de les Salines de Cadis.  

En la jornada es va presentar 
el vídeo realitzat per Port-

Blanca Lleó i Rafa Simó, amb l’alcalde i la regidora de Platges en el taller infantil.
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U MASCARELL CELEBRA     
A LA PATRONA, LA MARE  
DE DÉU DELS ÀNGELS

L’1 d’agost Mascarell va dedicar una 
missa a la patrona, la Mare de Déu 
dels Àngels. Hi van assistir l’alcalde, 
Felipe Sánchez; la dama d’honor, 
Cristina Cuesta, i regidors de Nules.

U ES REPRENEN LES 
ASSEMBLEES AMB ELS 
VEÏNS DE MASCARELL

El 23 de juliol va tindre lloc una nova 
assemblea veïnal a Mascarell, amb 
els alcaldes de Nules, David García, i 
Mascarell, Felipe Sánchez, diversos 
regidors i l’arquitecta Rosa Vicent.

U MÉS COL·LABORACIÓ 
AMB CREU ROJA PER A 
SITUACIONS URGENTS

L’Ajuntament de Nules ha concedit 
una ajuda municipal de 5.000 euros 
per a 2021 a la Creu Roja, que perme-
trà proporcionar més recursos per a 
ajudar més a les persones.

U UN TALLER DE CARLES 
ALBEROLA TANCA LES 
ACTIVITATS DE L’ESTIU JOVE

L’actor, director i guionista valencià 
Carles Alberola va visitar Nules per a 
dirigir un taller didàctic en el que va 
participar l’alumnat de l’Estiu Jove i 
va servir per a tancar la programació. 

El diumenge 25 de juliol, els veïns de Nules van tornar a viure la tradicional 
festa de Sant Cristòfol, suspesa l’any passat degut a la pandèmia de la covid-
19. Després de la missa en la capella de la Mare de Déu del Carme de les 
Platges, va tindre lloc la benedicció de vehicles, sempre amb l’organització a 
càrrec de Pepe Gavara i la col·laboració de Javier A. Pérez, entre altres.

U LES PLATGES TORNEN A 
VIURE LA BENEDICCIÓ DE 
VEHICLES DE SANT CRISTÒFOL

El secretari autonòmic 
de Turisme visita les 
millores a les Platges 
de Nules i Mascarell

E l secretari autonòmic de 
Turisme, Francesc 
Colomer, va visitar el 16 
de juliol les Platges de 

Nules i Mascarell acompanyat 
per l’alcalde, David García;  la 
regidora de Platges, María José 
Esteban; i dels regidors de la 
Corporació Municipal, Rosa 
Ventura i Adrián Sorribes. De 
fet, la trobada va servir per a 
mostrar al secretari autonòmic 
de Turisme les millores realitza-
des tant al litoral com  a 
Mascarell,  i per a traslladar-li 
en primera persona la necessi-
tat de més recursos per a seguir 
potenciant la zona marítima. 

Durant la visita, el primer 
edil va destacar, entre les 
accions que s’han portat a 
terme emmarcades en el Pla 
d’Embelliment de la Platja de 

L’Ajuntament ha portat a terme durant tot l’any accions 
emmarcades dins del Pla d’Embelliment de la Zona Marítima 

Francesc Colomer parla amb David García durant la visita a les Platges de Nules.

Nules, el recondicionament de 
las entrades al poblat marítim, 
l’adhesió de la Platja de Les 
Marines a l’iniciativa de la 
Generalitat de Platges Sense 
Fum, la instal·lació de passa-
rel·les cedides per Turisme 
Comunitat Valenciana i fetes 
per l’alumnat del Taller 
d’Ocupació a la zona de les 
Marines per a facilitar l’accesibi-
litat a les persones usuàries, i la 
zona verda entre els carrers de 
Cullera i de Gandía.  

Colomer va remarcar la natu-
ralesa i la tranquil·litat de les 
Platges de Nules com valor 
intrínsec i va posar en valor el 
Pla de Govern i Dinamització 
Turística de la Plana Baixa, en el 
que es troba Nules, i al que con-
sidera «el gran espai de transfor-
mació turística». 

Reparteixen     
unes polseres 
identificatives per 
a dependents
L’Ajuntament de Nules ha 
posat en marxa un projecte 
per a garantir la seguretat de 
les persones dependents del 
municipi. En concret, són les 
regidories de Serveis Socials, 
Sanitat i de Gent Major les 
encarregades de portar a 
terme aquesta iniciativa que 
consisteix en el repartiment 
de polseres que inclouen un 
codi QR. De manera que, a 
l’escanetjar aquest codi QR 
amb el telèfon mòbil es pot 
obtindre la informació 
sanitària i els contactes 
d’emergència de les persones 
usuàries. 

Així doncs, s’han creat un 
total de 420 polseres de les 
quals ja s’han repartit 32 
entre diversos col·lectius de 
la localitat, com ara la Unitat 
de Respir, el centre AFA 
Pedro Agost, la Residència de 
Persones Majors Mare de Déu 
de la Soledat i a persones par-
ticulars interessades. 

No obstant això, aquesta 
polsera es va presentar el 30 
de juliol en un acte que va 
comptar amb la presència de 
l’alcalde, David García; el 
regidor de Sanitat i de Gent 
Major, Raúl García; i de la 
dinamitzadora de la Unitat 
de Respir de Nules, Emma 
Gavara. 

Els requisits per a l’obten-
ció d’aquestes polseres són, 
principalment, ser major 
d’edat, encara que en el cas 
de ser menor d’edat es valo-
rarà la necessitat mitjançant 
un certificat tècnic; acreditar 
a partir d’un certificat mèdic 
o social sofrir deteriorament 
cognitiu i tindre capacitats 
de mobilitat preservades; o 
estar empadronat a Nules o 
amb residència efectiva en 
aquest municipi.
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 IEl nostre patrimoni

Sol Giner, entre l’alcalde, David García, i Vicente Martínez Lucas, amb la resta d’autoritats presents a l’acte de clausura.

La filla del mestre Enrique Giner rep 
la medalla dels 25 anys del Museu

E l Museu de Medallística 
Enrique Giner va tancar 
el 26 de juliol la progra-
mació del seu 25é aniver-

sari amb la presentació d’una 
medalla commemorativa i el 
lliurament de la mateixa a la 
filla de l’escultor i Filla 
Adoptiva de Nules, Sol Giner. 

Així doncs, aquesta nova 
medalla de bronze està realitza-
da al taller de l’artista portu-
gués Fernando J. Santos, compta 
amb sis centímetres de diàme-
tre i cinc mil·límetres de gruix, i 
porta gravat en l’anvers la figu-
ra del mestre Enrique Giner i en 
el revers l’escut de l’Ajuntament 
de Nules i el logo del 25é aniver-
sari del Museu de Medallística. 

De manera que, l’acte va con-
tar a més amb la presència de 
l’alcalde, David García; del regi-

El lliurament va tindre lloc en l’acte de cloenda de la programació que s’ha fet al llarg d’un any

 

dor de Museus, Guillermo 
Latorre; de regidors i regidores 
de la Corporació Municipal, de 
l’exalcalde de la localitat i pro-
motor del museu, Vicente 
Martínez Lucas, d’alguns mem-
bres del Consell Perelló de la 
Cruz, i de la presidenta de la 
Caixa Rural Sant Josep de Nules, 
Marisol Ballester.   

Guillermo Latorre assenyala 
que «amb aquest esdeveniment 
es tanca la programació que al 
llarg de tot un any s’ha desenvo-
lupat per a commemorar aquest 
aniversari tan important. De fet, 
el que s’ha volgut és posar en 
valor el llegat artístic que alber-
ga el museu, gràcies a la con-
fiança dipositada en la seua vila 
natal per l’escultor i medallista 
Enrique Giner». 

En aquests mesos s’han orga-

nitzat exposicions i activitats 
amb l’objectiu d’obrir el museu 
a la investigació, la creativitat i 
la didàctica, destacant els actes 
dirigits als escolars amb la 
intenció d’apropar el museu als 
més menuts. En aquest sentit, 
hi ha que destacar la voluntat 
del consistori d’establir marcs 
de col·laboració amb els centres 
docents per a promoure activi-
tats que impulsen la creativitat 
artística, entre altres. 

Entre les accions que s’han 
portat a terme destaca la creació 
d’una càpsula del temps en la 
que es van guardar objectes rela-
cionats amb l’any 2020, marcat 
per la pandèmia derivada de la 
covid-19. Aquesta càpsula va ser 
soterrada en el mateix museu i 
s’obrirà dins de 25 anys, en con-
cret en l’any 2045. 

Recorden la Batalla de 
Llevant amb unes 
jornades d’investigació

L’Ajuntament de Nules i 
Platges de Nules Associació per 
la defensa del patrimoni cultu-
ral i natural, van organitzar 
del 21 al 24 de juliol una troba-
da centrada en la investigació, 
interpretació didàctica i difu-
sió de La Batalla de Llevant.  

La jornada es va iniciar  
amb la presentació de la publi-
cació La Batalla Olvidada. Claus 
de la Batalla de Llevant, i va 
comptar amb projeccions 
audiovisuals per a donar a 
conéixer les històries, conta-
des pels propis veïns que van 
passar aquells díes en Les 

Casetes i la marjaleria. També 
hi va haver una projecció 
d’imatges inèdites de la façana 
litoral arxivades en el Servei 
Històric Militar, comentades 
per l’investigador de patrimo-
ni Miguel Ángel Sanz Julià.  

També hi va haver una jor-
nada tècnica amb col·lectius 
especialistes, com ara el Grup 
per la Recerca de la Memòria 
Històrica de Castelló, que es va 
completar amb visites tècni-
ques a l’entorn del Camp de 
concentració Platges de Nules-
Borriana, Les Casetes i el 
Blocau de la Vieta. 

La presentació de la publicació ‘La Batalla Olvidada’ va obrir les activitats.

U TAST-TALLER  PIONER DE 
PRODUCTES ROMANS EN EL 
JACIMENT  DEL BENICATÓ I 
VISITES  TEATRALITZADES

El 25 de juliol es va celebrar al jaci-
ment arqueològic del Benicató el pri-
mer tast-taller gastronòmic de pro-
ductes de l’Imperi Romà a la provín-
cia de Castelló. De la ma d’Arqueocas, 
i amb la col·laboració de la regidoria 
de Patrimoni, els assistents varen 
gaudir d’una visita guiada amb una 
arqueòloga que, a més, incloïa el tast 
de productes elaborats com es feia a 
l’antiga Roma, com ara vi, allec, for-
matge o garum. També s’han realit-
zat visites teatralitzades al jaciment.

La jornada va incloure visites tècniques com la del Blocau de la Vieta.



Crònica de Nules
AGOST DEL 2021Actualitat6

 ISocietat

Programen actes i activitats d’oci per a tota 
la població en els caps de setmana d’agost
La Fira d’Estiu i la nova Fira Jove van centrar l’atenció abans del VI Taller i Cercavila de Fanalets i la missa en honor a Sant Roc

L ’Ajuntament de Nules, 
mitjançant la regidoria de 
Festes i la Comissió de 
Festes, ha organitzat una 

programació amb actes i activi-
tats dirigits als diferents sectors 
de la població que es desenvolu-
parà al llarg dels caps de setma-
na i festius del mes d’agost. 

Amb aquesta novedosa ini-
ciativa es presenta una oferta 
lúdica, ja que degut a la 
pandèmia enguany tampoc se 
celebren els actes festius en 
honor a Sant Roc i al patró Sant 
Bartomeu. El regidor de Festes, 
Gabriel Torres, ressalta que 
«s’ha elaborat una programació 
completa per a tots els públics i 
de la manera més segura». 

A més de les competicions 
esportives d’estiu, es mantenen 
les misses en honor a Sant Roc i 
a Sant Bartomeu, encara que 
des de l’Ajuntament es lamenta 
que no es puguen celebrar les 
processons per la pandèmia. 

Com a novetat, els dies 12 i 13 
d’agost es va organitzar la I Fira 
Jove, amb tallers, un concurs de 
cançons i balls, ioga i moltes 
més activitats per a celebrar el 
Dia Mundial de la Joventut. 

El cap de setmana anterior, 
del 7 i 8 d’agost, també va tindre 
lloc una nova edició de la Fira 
d’Estiu, amb el comerç local, 
associacions i oenegés. 

El Castell va tancar els actes 
de Sant Roc, que van incloure el 
monòleg d’Óscar Tramoyeres, o 
Trotamundos per als més 
menuts, a més del VI Taller i 
Cercavila de Fanalets.  

El dia 20 comencen diversos 
tributs musicals i del 25 al 30 
tindrà lloc la I Fira Taurina. Les autores Belén Clofent i Ana Coto van signar llibres en la primera Fira Jove. L’actuació de Trotamundos va divertir els més menuts a la Terrassa de l’Estany.

Manos Unidas també va estar present en la Fira d’Estiu. Comerços, associacions i oenegés van tornar a participar en una nova edició de la Fira d’Estiu.

Les autoritats municipals i la cort d’honor de les festes van assistir a la missa de Sant Roc.

El taller de fanalets, a la zona de la Gola,cada vegada amb més participació. La Corretjola i la Colla de Dolçainers i Tabaleters, en la cercavila de fanalets.

La imatge de Sant Roc va presidir l’ofici religiós, amb molta assistència i mesures de prevenció.
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U GRUP DE VEUS MÚSICA 
VIVA RECREA TOTA LA MÀGIA 
DE ‘THE MUSICAL SHOW’

El dissabte 24 de juliol, el Grup de 
Veus Música Viva de Nules va oferir 
en la Terrassa de l’Estany l’espectacle 
‘The Musical Show’, que va enlluernar 
tots els assistents. Més de 20 canvis 

de vestuari, a més d’efectes visuals i 
sonors en 90 minuts d’actuació per a 
recrear la màgia de musicals tan 
coneguts com ‘Priscilla’, ‘El gran 
showman’, ‘Sinatra’ o ‘Pocahontas’.

U L’ORQUESTRA LAUDÍSTICA 
OMPLI LA TERRASSA L’ESTANY 
DE TEMES POPULARS LLATINS

L’Orquestra Laudística Daniel Fortea 
va tornar a actuar davant el públic de 
Nules el dissabte 7 d’agost a la 
Terrassa de l’Estany. Aquesta vegada 
van oferir el concert ‘T’en reCordes?’, 

amb una selecció de música popular 
de l’Amèrica llatina, sota la direcció 
d’Ángel Pozo i amb la veu d’Ana 
González, que igual toca la mandoli-
na que emociona cantant.

U L’ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA 
NULENSE OFEREIX EL RECITAL 
‘LORCA, MÁS QUE UN POETA’

La Banda de Música de l’Associació 
Artística Nulense va omplir l’afora-
ment de la Terrassa de l’Estany el di-
ssabte 31 de juliol amb l’espectacle 
‘Lorca, más que un poeta’. Un concert 

on les tradicions i la poesia es van 
unir a la música, sota la direcció 
d’Antonio Reyero i amb la col·labora-
ció de la cantaora Mely Zafra i la pre-
sentació a càrrec de Laura Martínez. 

De ley

M
i expareja no cum-
ple con la sentencia 
de divorcio». Es una 
situación habitual 

cuando existen hijos menores 
en común, como es el caso de 
incumplimientos en el régi-
men de visitas o en el abono de 
la pensión de alimentos.  

Los procedimientos de 
divorcio o de medidas paterno 
filiales acaban con una senten-
cia que fija las medidas que 
regularán las relaciones de los 
hijos con los progenitores, 
tanto personales como econó-
micas. Las referidas resolucio-
nes son ejecutables desde que 
se dictan, por lo que su incum-
plimiento puede dar lugar a 
instar la ejecución forzosa.  

Ante el impago de la pen-
sión de alimentos o cantidades 
asimiladas podremos instar la 
ejecución forzosa de la senten-
cia. En el auto por el que se 
despache la ejecución se 
requerirá al incumplidor para 
que manifieste bienes que pue-
dan ser embargados y, a su 
vez, por parte del Juzgado,  se 
realizará averiguación de los 
bienes y derechos procedién-
dose a su embargo inmediato.  

El impago reiterado de la 
pensión de alimentos podría 
dar lugar a un delito de aban-
dono de familia. En el supues-
to de que el progenitor no cus-
todio dejara de abonar dos 
pensiones consecutivas o cua-
tro no consecutivas teniendo 

El divorcio
RAMIRO 

Navarro* 
capacidad económica para ello 
se incurriría en un delito de 
abandono de familia,  castiga-
do en el art. 227 CP con penas 
de prisión de hasta un año.  

En cuanto al incumpli-
miento del abono de los gastos 
extraordinarios deberemos 
diferenciar entre si están pre-
vistos en la sentencia, en cuyo 
caso se dictará auto despa-
chando ejecución, o si se trata 
de gastos no previstos expresa-
mente, para el que será necesa-
rio un paso previo en el que se 
solicitará que el órgano judi-
cial declare que los gastos 
reclamados tienen considera-
ción de extraordinarios.  

Otro incumplimiento habi-
tual que puede dar lugar a la 
solicitud de la ejecución forzo-
sa es el del régimen de visitas, 
motivado por el progenitor no 
custodio, que no cumple con 
el régimen de visitas pactado, 
o por el progenitor custodio, 
que se niega a entregar al 
menor. En ambos casos se 
requerirá a quien ha incumpli-
do la sentencia para su inme-
diato cumplimiento pudiendo 
imponerse, en caso de negati-
va, multas coercitivas.  

Desde Ramiro Navarro 
Abogados le recomendamos 
que, ante un incumplimiento 
de la sentencia de divorcio o 
medidas paterno filiales, se 
ponga en contacto con este 
despacho para analizar su caso 
y orientarle sobre la vía más 
idónea para instar el cumpli-
miento de la resolución.  
*Ramiro Navarro Abogados 
Castellón-Nules 
Cita previas: 964 058 777

Poesia

E
n la mar mediterrànea, 
que és una mar molt 
salà, hi ha un puntet 
xicotet, i això és la nos-

tra mar. Si tu vens a visitar-la, 
lloc no t’ha de faltar 

per a deixar la sombrilla, 
la tovalla o el que vulgues 
deixar. I si et banyes en ella, 
ella t'acariciarà 

i et sentiras tan bé, que 
t'agradarà tornar 

Però quan es posa brava, 
les casetes vol besar 

eixes casetes senzilles, que 
estan en la vora mar 

I les casetes li diuen, para, 
no ens faces mal 

La nostra mar
CARMEN 

Mechó 
Mechó

que nosaltres som les que 
et fem companyia 

a l'estiu i a l'hivern  
De matí quan ix el sol 
la mar es torna d’or, i a les 

nits de lluna plena 
està tota platejà 
I tenim una llaguna, la       

llaguna de l’Estany 
on hi ha molts ocells i 

ànecs, garses i collverds 
i una arbreda, amb taules 

per a  menjar 
que mentre dines o bere-

nes, la fauna pots admirar  
mentre disfrutes també, de 

la fresca que allí fa 
Si tu vols un lloc tranquil, 

per a poder descansar  
si vens a la mar de Nules, 

molt a gust estaràs  
perque és una mar ecológi-

ca i la seua gent és genial
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En verd

L
a Natura ens aporta 
Vida. Necessitem créixer 
i estar en contacte amb 
ella per a un bon desen-

volupament en l’àmbit psi-
cològic, físic, social i emocio-
nal.  Aprendre a l’aire lliure és 
una experiència enriquidora 
on es desperten els sentits, on 
els xiquets/es se senten reptats 
a descobrir nous mons i on, 
mitjançant el joc, poden ser 
ells mateixos. Són moltes les 
publicacions que s’han fet al 
respecte, com les de la investi-
gadora i referent de la 
Pedagogia Verda, Heike Freire. 
Recentment, uns estudis cien-
tífics realitzats a Barcelona per 
ISGlobal han demostrat que 
els beneficis dels xiquets/es 
que creixen en zones verdes 
tenen efectes positius en les 
seues estructures cerebrals.  

Si mirem el futur com la 
necessitat d’una bona relació 
amb la Natura, haurem 
d’aprendre a estimar-la. En la 
Natura es fomenta la capacitat 
de respectar, voler conéixer 
més…, i es comprén que ser 
respectuosos amb tot el que 
ens envolta és important per a 
nosaltres. Necessitem natura-
litzar l’espai perquè ens recor-
de d’on venim i cap on anem. 
Som part de la Natura i com a 
tal hem d’actuar, ser i educar.  

És necessari apropar la 
Natura per crear eixe sentit de 
pertinença cap al medi. És res-
ponsabilitat de tots els que 

Espai verd, clau per a la salut
VIRGINIA 

Gavaldá* 
participem en la creació dels 
diferents espais. Les inversions 
han d’anar cap a eixe sentit: 
crear i integrar espais verds 
(recomanats per l’OMS) dins 
dels centres educatius i els seus 
voltants. Espais sostenibles ja en 
el procés de creació, on s’utilit-
zen elements naturals que amb 
un bon disseny, cobririen totes 
les necessitats. Espais de conne-
xió amb la comunitat educativa 
i la societat, amb zones creades 
per a la participació que gene-
ren relacions respectuoses amb 
ú mateix, la resta i el medi.  

Tant els patis dels centres 
educatius com els parcs infan-
tils deurien ser una zona verda 
més, social, cultural i educadora 
(com a un bon exemple, l’Espai 
Verd Viu de Nules). Necessitem 
aules vives on aprofundir en la 
urgent Educació Ambiental 
amb arbres, vegetació…, i un ele-
ment clau, l’hort escolar 
ecològic. A més de ser un recurs 
didàctic, estos espais són fona-
mentals per a mitigar els efectes 
del canvi climàtic i augmentar 
la biodiversitat (en greu procés 
de destrucció per l’activitat 
humana), imprescindible per a 
mantindre els equilibris 
ecològics i la nostra salut. És 
prioritari que es treballe per la 
recuperació i protecció 
d’espècies i hàbitats, que es pose 
en valor el nostre patrimoni 
vegetal, i que es facen accions 
educatives de concienciació, i 
sobretot d’actuació que generen 
canvis per a la millora del nos-
tre entorn. Deuríem comptar 
amb els experts/es pertinents 
per a dur-ho a terme. 

A Nules tenim la sort de gau-

dir d’espais verds i naturals 
(L’Estany, Jardí Botànic, la 
mar, la marjaleria…), i s’han 
de potenciar (creant aules 
d’interpretació, itineraris 
verds…), sent espais que edu-
quen, que estiguen cuidats i 
que conviden a ser cuidats. 
Una tasca que han de fer les 
diferents regidories junt a cen-
tres educatius i societat. La ciu-
tadania necessita informació, 
conéixer el que tenim a Nules, 
saber per què és important cui-
dar-ho i actuar amb coherèn-
cia, si no, els adults perdrem 
credibilitat.  Hem de ser cons-
cients que un sol arbre que 
conviu amb nosaltres, i que 
tant costa de créixer, ens apor-
ta molts beneficis (com la 
reducció de temperatura fins a 
8 graus en les onades de calor). 

Per concloure, és important 
que a cada racó del poble, la 
Natura estiga present. Que es 
planten arbres amb un sentit, 
integrant zones verdes dins de 
la societat, creant ombra natu-
ral, que conviden a l’activitat 
física, a una vida saludable, 
que fomenten la convivència 
intergeneracional, que ens 
ajuden a compendre que no 
estem sols, que ens necessitem 
i necessitem de la Natura. 

En definitiva, creem espais 
verds, sí, i també cuidem i pro-
tegim els que tenim, i apre-
nem a gaudir d’ells des de 
l’estima. Invertim en benestar. 
*Mare, Mestra, Coordinadora del 
projecte Sostenibilitat CEIP Lope 
de Vega i Coordinadora de zona de 
la Xarxa de Centres per la 
Sostenibilitat i facilitadora de 
Disciplina Positiva

 IMedi Ambient

40 hostalers del municipi 
volen la bandera verda 
en reciclatge de vidre

Nules competeix, juntament 
amb altres 38 municipis de la 
Comunitat Valenciana, per a 
aconseguir la bandera verda 
que atorga l’entitat Ecovidrio  
per fomentar el reciclatge de 
vidre. De manera que, des de la 
regidoria de Medi Ambient de 
l’Ajuntament se segueix treba-
llant en diferents iniciatives 
emmarcades en aquesta cam-
panya enfocada a guardonar  
l’esforç dels establiments hos-
talers i l’activisme dels muni-
cipis costers en la recollida 
selectiva d’envasos de vidre.  

Així doncs, a més de comp-
tar amb la col·laboració de 40 
hostalers locals, als que se’ls 
ha facilitat contenidors amb 
rodes amb l’objectiu de fer 
més fàcil el transport fins als 
contenidors de vidre, també 
s’han portat a terme altres 
accions que ha desenvolupat 
el consistori per a conscienciar 
al veïnat sobre l’importància 
del reciclatge del vidre. 

En aquest sentit, s’ha realit-

zat un sorteig de dos miniglús 
del que han resultat guanya-
dores Maria Pilar Hueso 
Almela i Inma Forcada 
Martínez. «La conscienciació 
ciutadana també és molt 
important per a fomentar el 
reciclatge de vidre i aquest 
tipus d’accions apropen a la 
ciutadania els missatges que 
es vol transmetre per a així 
augmentar la xifra de reciclat-
ge», apunta el regidor de Medi 
Ambient, César Estañol.  

 
161.624 KILOS EN 2020 
La idea és superar les xifres 
registrades l’any 2020, on a 
Nules es van reciclar prop de 
161.642 kilos de residus 
d’envasos de vidre, el que 
suposa 12,2 kilos per habitant. 
Per a entendre la dimensió 
dels beneficis d’aquesta cam-
panya cal assenyalar que amb 
la recollida d’envasos de vidre 
de la passada edició es va acon-
seguir evitar l’emissió de 
24.515 tones de CO2.

El regidor César Estañol lliura els miniglús a M. Pilar Hueso i Inma Forcada.
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Cristina Celades ; Fundadora y directora de La Tosquilla

«En la agricultura la gente busca los sabores 
de antes y eso es lo que ofrece La Tosquilla»
C ristina Celades es la fun-

dadora y directora de la 
tienda de agricultura 
local La Tosquilla. 

Cristina empezó en el mundo 
de la agricultura después de que 
el sector en el que trabajaba, el 
téxtil, atravesara una larga cri-
sis. Ante la incertidumbre que 
la situación le generó con res-
pecto a su futuro, decidió coger 
la azada y ponerse manos a la 
obra con la agricultura. A día de 
hoy, es una de las mujeres 
emprendedoras más reconoci-
das en Nules y sus productos 
naturales y de proximidad mue-
ven a centenares de personas a 
visitar su tienda a diario.  

 
--¿Cómo y cuántos años hace que 
empezaste con la agricultura? 
--Empecé en el 2017 a raíz de 
plantar tomates para llevarlos a 
abastos. Solía dejarlos en la 
cochera para que no les diera el 
sol hasta la hora de ir a València 
y la gente me pedía que les ven-
diera. Cada vez venían más per-
sonas a comprar tomates, así 
que decidí plantar más porque 
si no se me acababan los que 
preparaba para abastos. 
Después, los clientes me empe-
zaron a pedir que plantara más 
variedad y, poco a poco, fui 
ampliando la cosecha. ¡Al final 
tuve que poner un nombre de 
marca y un horario para poder 
montar una tienda en condicio-
nes! Era la mejor opción para 
atender a la cantidad de perso-
nas que venían a comprar. 
 
--¿Imaginabas que ibas a dedicarte 
plenamente a la agricultura? 
--Para nada. Era un trabajo tem-
poral para aprovechar la tempo-
rada de verano hasta que llegara 
otra vez la época de la naranja y 
del almacén. No me imaginaba 
que llegaría tan lejos y mucho 
menos tener tanta variedad de 
verduras, hacer envíos e incluso 
tener una tienda on line, que 
estará disponible a partir de sep-
tiembre para poder dar servicio 
a clientes que veranean en la 
Playa de Nules pero durante el 
resto del año viven en otros 
lugares de España. 
 
--¿Qué es lo que más te gusta de tu 
trabajo como agricultora? 
--Lo que más me gusta es el con-
tacto con la gente. Cuando lle-
gan los meses de verano y hago 
venta directa, me encanta. 
Vienen los clientes a la tienda, 
converso con ellos, ven toda la 
variedad de productos en el 
establecimiento, reconocen mi 
trabajo y lo ponen en valor… Esa 
es una de las cosas que más dis-
fruto de mi oficio. Al final, al 

trabajo en el campo. Lucho a 
diario para que la gente entien-
da que la agricultura natural no 
tiene una estética perfecta y por-
que los clientes consuman pro-
ductos de temporada y de proxi-
midad. Cuando veo que la gente 
viene a comprar y repite me 
siento muy orgullosa.  

tratar tanto con ellos, los conoz-
co y sé lo que le gusta a cada 
uno, así que les puedo asesorar, 
ya que, desde la plantación a la 
cosecha, pasa todo por mis 
manos. Otra de las cosas que 
más me gusta es poder combi-
nar la atención en tienda con 
disfrutar de la agricultura y del 

--¿Has estudiado algo relacionado 
con la agricultura? 
--El pasado mes de junio finalicé 
el ciclo de producción agroeco-
lógica en el instituto IES 
Gilabert de Centelles de Nules, 
en el que he podido aprender 
sobre agricultura, pero también 
de ganadería, apicultura y el 
mundo animal y vegetal… Esto 
me ha permitido ver la agricul-
tura desde un punto de vista 
más sostenible.  
 
--¿Te has sentido cuestionada como 
agricultora por ser mujer? 
--Para nada. Todo lo contrario. 
Es un trabajo muy duro en el 
que no hay muchas mujeres, 
pero nunca me he sentido cues-
tionada por nadie. Es cierto que 
hay que luchar por la igualdad 
también en los trabajos agríco-
las, no solo en los que implican 
ser un alto cargo directivo. Es 
evidente que una parte mayori-
taria de las personas que traba-
jan en el sector agrícola son 
hombres y las mujeres no sue-
len interesarse por este tipo de 
oficios. Creo que el día que los 
hombres dejen la agricultura, 
esta morirá porque las mujeres, 

por lo general, no suelen intere-
sarse por este tipo de trabajos. 
 
--Tu producción se centra en la mar-
jal de la Playa de Nules. ¿Qué venta-
jas encuentras en esta tierra? 
--Mi cultivo principal son los 
hortícolas de verano. Este tipo 
de cultivo se ha plantado siem-
pre en la marjal porque el tipo 
de tierra salada que tiene les 
viene muy bien. Por lo tanto, he 
seguido con la producción en la 
marjal porque es su hábitat. A 
parte, trabajar en la marjal es 
un lujo. Hay mucha fauna y 
mucha flora y la sensación de 
estar trabajando rodeada de 
todo ello es muy placentera.  
 
--Tu marca ha crecido mucho en los 
últimos años. ¿Qué crees que le 
gusta tanto a la gente? 
--En la agricultura, la gente 
busca los sabores de antes, y eso 
es lo que yo les ofrezco: consu-
mir productos de temporada, de 
proximidad, naturales, con 
sabor real, a un precio razona-
ble… En general, todos estamos  
cansados de la artificialidad de 
las frutas y verduras que ofrecen 
las grandes superficies. 
 
--¿Cuántos huertos llevas a la vez? 
--En la actualidad, tengo 72 
hanegadas en producción. No 
tengo fincas grandes porque son 
bancos de tierra. Eso me dificul-
ta un poco el trabajo, ya que las 
tengo repartidas por varios pun-
tos de la marjalería. Ahora, el 
objetivo es conseguir una finca 
grande en la que unificarlo todo 
y adaptarla para que se pudie-
ran hacer visitas con el objetivo 
de reconciliar a la sociedad con 
la agricultura.  
 
--¿Llevas todos los campos tú sola? 
--No. Hacerlo sola sería imposi-
ble, por eso tengo un equipo 
detrás que me ayuda con el cui-
dado de los campos. Aunque en 
la tienda sí que soy yo la que 
atiende a los clientes. 
 
--¿Qué planes de futuro tienes para 
La Tosquilla? 
--Después de dos años duros en 
los que he estado combinando 
el trabajo con el ciclo formativo, 
empiezo a tener tiempo para 
centrarme plenamente en que 
La Tosquilla siga creciendo. Mi 
plan en estos momentos es abrir 
una tienda on line, como he 
comentado antes, y empezar a 
hacer elaborados con mis pro-
ductos como gazpacho, merme-
ladas… ¡Ah!, y también tengo en 
mente iniciarme en la ganade-
ría y vender huevos. 
 
Una entrevista de Laura Abad

Cristina Celades, directora de la tienda de agricultura La Tosquilla, en uno de los huertos donde cultiva sus productos.

 

Cristina se ocupa de la venta de las verduras y también trabaja en la huerta.
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Salud

E
stimado-a lector-a, que 
el ser humano se está 
cargando el planeta 
Tierra a la carrera, es 

algo más que evidente. Sin ir 
más lejos, las miles y miles 
de hectáreas de bosque que 
han desaparecido devoradas 
por las llamas este verano, a 
lo que se suma la tala indis-
criminada en zonas como la 
selva amazónica.  

Este julio se ha caracteri-
zado por ser extremadamen-
te seco y soleado. Las altas 
presiones se han mantenido 
casi inmóviles, provocando 
largos períodos de calma, 
con lo cual no se ha produci-
do movimiento de renova-
ción de las masas de aire en 
las capas altas de la atmósfe-
ra.  Las masas de  aire proce-
dentes del continente africa-
no han traído, además, 
mucho polvo en suspensión 
procedente del desierto, y se 
han colado a lo largo y ancho 
de la vieja Europa, colapsan-
do los termómetros.  

Como remate, hemos teni-
do varias olas de calor, que 
no han hecho más que com-
plicar la situación. En algu-
nos puntos de la península 
ibérica, este verano alcanzar 
temperaturas  máximas de 
40º, comienza a ser normal.  

En Nules, el predominio 
de las altas presiones ha sido 
la tónica dominante. Pese a 
los períodos de olas de calor y 
de invasión de masas de aire 
extremas, se ha hecho media-
namente llevadero con el 
aire acondicionado. Por las 
noches, las temperaturas 
mínimas han sido más difíci-
les de sobrellevar, ya que han 
oscilado entre 20º y 23º. Son 
las noches tropicales, en las 
que conciliar el sueño ha 
sido misión imposible.  

En el capítulo de las máxi-
mas, estas han oscilado entre 
los 28 y 31 grados, y es que 
tener  el mar al lado de casa 
actúa como un efecto termo-
regulador, frenando las iras 
del mercurio. 

En cuanto a las precipita-
ciones, comentar que estas 
han sido más bien escasas, 
con solo 9,4 l/m2, fruto del 
paso de varias líneas  de ines-
tabilidad que, tras barrer de 
Suroeste a Noreste la penín-
sula ibériac, llegaron a nues-
tras costas muy debilitadas. 

Por último, los vientos 
fueron de carácter flojo a 
moderado, con predominio 
de los del ESE-SSE y SO. 
*Encargado de la estación meteo-
rológica de Nules

Olas de calor en 
un julio seco

JUAN ANTONIO 

Pitarch 
Tena*

Coleccionismo

C
ontinuando con los 
artículos sobre las tar-
jetas postales de Nules, 
y puesto que estamos 

en pleno verano, vamos a  
comentar una tarjeta postal de 
la playa de Nules, editada por 
Comas Alde, a finales de los 
años 70 y principios de los 80, 
para promocionar los pueblos, 
cuya edición corría a cargo de 
la citada firma a través de la 
conocida empresa de postales 
Escudo de Oro, la cual incluía 
en la parte superior izquierda 
el escudo de la población, y en 
la parte de detrás el número 
de la serie, en este caso la 10, y 
en castellano, francés e inglés 
una referencia, que en nuestro 
ejemplo es la playa. 

La postal en cuestión, y tal 
como se puede apreciar en la 
reproducción de la misma, 
muestra la parte de la playa 
que hoy es conocida como les 
Marines, y se puede apreciar 
en primer plano una pequeña 
embarcación de vela de recreo, 
tan usuales en la década de los 

Las tarjetas postales de Nules (III)RICARDO 

Yáñez* 

años 70 y 80; fuera del agua, un 
grupo de personas conversando 
cerca de la misma, otra embar-
cación hinchable de uso para 
niños, unos bañistas y, al fondo 
de la imagen, se puede ver clara-
mente el último bloque de 
pisos, cerca de la playa, que fue-
ron construidos en los años 80, 
y en cuya planta baja se ubicó 
años después la cafetería y terra-
za conocida como Voramar. 

Lo que más nos puede llamar 
la atención, aparte de la edifica-
ción y de los demás detalles 
expuestos, es la gran cantidad 

de zona de playa que había en 
aquellas fechas, incluso antes de 
la construcción de los primeros 
espigones, de seguro de más de 
100 metros e incluso quizás en 
alguna zona del doble, en com-
paración de cómo se ha deterio-
rado la playa con la regresión 
del litoral, fruto del impacto de 
la construcción del puerto de 
Burriana, como todos sabemos, 
y cuya zona ha sido en los últi-
mos años objeto de diversas 
actuaciones paisajistas y de 
construcción de dunas artificia-
les con el objetivo de frenar los 

ya imparables daños produci-
dos con cada una de las fuertes 
tormentas, que azotan año 
tras año nuestro ya casi desa-
parecido litoral. 

Otro detalle interesante es 
que la postal tiene unas líneas 
escritas en su reverso, en fran-
cés y dirigidas a una señora 
que trabaja en la mutualidad 
agrícola de la región de las lan-
das en Francia y residente en 
la ciudad de Ladon, franquea-
da con dos sellos de un facial 
cada uno de 3,50 pts, con una 
imagen del busto de la Dama 
de Elche, emitida junto con 
otros monumentos, dentro de 
la Serie Turística, VI Grupo, 
puesto en circulación el 23 de 
julio de 1969, con una tirada 
de 15 millones de ejemplares. 
El franqueo de 7 pts, se corres-
ponde con la tarifa vigente en 
1975 para una postal con desti-
no a un país de Europa, y 
matasellada con el matasellos 
de rodillo de la oficina de 
Correos de Nules, de 1 de agos-
to de 1975. 
*Presidente del Grupo Filatélico y 
de Coleccionismo Noulas

Associació Colònies Gats Nules

E
xisteix un sol animal al 
món al qual es comme-
moren tres dies a l’any: 
el gat. I és que els felins 

compten amb reconeixement 
a escala mundial cada 20 de 
febrer, els 8 d’agost i els 29 
d’octubre. 

La primera data està dedica-
da a Socks, el gat de l’expresi-
dent d’EUA Bill Clinton. 
Aquest cadell fou fotografiat 
moltes vegades en la famosa 
Casa Blanca, i es diu que va 
conquerir els cors de tots els 
estadounidencs. El 8 d’agost 
fou una data que es va forma-
litzar per la pressió del Foro 
Internacional per al Benestar 
Animal; i per últim, el 29 
d’octubre es deu a Colleen 
Paige, experta en l’estil de vida 
de les mascotes, que proposà 
aquesta data als Estats Units 
per conscienciar sobre aquests 
felins. Gràcies a ella es va acon-
seguir adoptar fins a deu mil 
felins en un sol dia. 

Malgrat tindre fama d’ani-
mals esquerps, els gats són 
una molt bona companyia. Ja 
acompanyaven els humans a 
l’Antic Egipte, on els familiars 
dels gats es rapaven les celles 
en senyal de dol enfront de la 
mort de la mascota. I actual-
ment, es comptabilitza que un 
35% de les llars espanyoles 
tenen un o més felins. 

Les tres dates abans nome-

La història de Karen
nades, donen lloc a un bom-
bardeig a les xarxes socials i a 
tot internet de memes, vídeos, 
tik toks i fotografies sobre els 
gats. I sense dubte, el més 
famós d’ells és el meme de 
Karen. Internet denomina a les 
mares de gats amb aquest 
nom. Però, d’on va sorgir i per 
què? La història és ben tendra. 

En 1996 hi havia a 
Brooklyn, Nova York, un edifi-
ci abandonat on vivia una gata 
i els seus 5 cadells. La gata era 
ben coneguda pel veïnat, l’ali-
mentaven cada dia i li posaren 
Scarlett de nom. Una nit, l’edifi-
ci es va incendiar, i els bom-
bers que acudiren contaren 
que van veure a la gata treure 
de l’edifici els 5 cadells un per 
un. Els rescataren a tots i els 
dugueren al veterinari. Tots 
foren adoptats, exceptuant 
Scarlett, qui tenia cremades 
molt greus. És ben sabut que 
un animalet amb aquestes 
condicions no resulta fàcil 
d’adoptar, fins que va aparéi-
xer Karen Wellen, la nova 
mare humana de Scarlett. 
Varen viure juntes fins a 12 
anys i la seua història va 
commoure tant a la premsa i 
al món que en honor a Karen, 
totes les adoptants de gats i 
gates reben el seu nom. 

I tu, vols ser una Karen o un 
Karen mascle? 

Contacta’ns! 
associaciocoloniesgatsnu-
les@gmail.com

U Des que l’any 1996 Karen Wellen va adoptar a 
Nova York la gata ‘Scarlett’ després d’un incendi, 
totes les adoptants de gats i gates reben el seu nom
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La Plataforma per la Dignitat del Llaurador 
demanarà indemnitzacions  pel cotonet
La Plataforma per la Dignitat 
del Llaurador sol·licitarà a la 
Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica una indem-
nització a fons perdut per als 
llauradors més afectats pel coto-
net. També es demanarà autorit-
zació per a fer tractaments 
excepcionals amb metil-clorpiri-
fos en aquelles zones més afecta-
des i amb el control de la 
Conselleria d’Agricultura. 

De fet, es tracta dels princi-
pals acords arribats pels mem-
bres de la Plataforma per la 
Dignitat del Llaurador que es 

van reunir el 16 de juliol. 
No obstant això, des de la 

Plataforma també es dona 
suport a les mesures que des de 
la Conselleria s’estan posant en 
marxa, «considerem que són les 
adequades, que s’està fent un 
bon treball però la situació 
actual a la comarca de la Plana 
Baixa és greu i necessita d’altres 
mesures, donat que hi ha llaura-
dors que degut a la plaga del 
cotonet no han tingut produc-
ció ni en la campanya passada 
ni en l’anterior i les expectatives 
per a la pròxima són pitjors», 
comenta César Estañol, porta-
veu de la Plataforma. 

Per aquest motiu es demana 
una indemnització per a 
aquests llauradors greument 
afectats i l’autorització excep-
cional, per als mesos de març i 
d’abril de l’any 2022, per a fer 
tractaments col·lectius 
mitjançant l’empresa pública 
Tragsa per a evitar la seua 
expansió. Una mesura que les 
principals organitzacions pro-
fessionals agràries de la 
Comunitat, AVA i la Unió, han 
traslladat també a la Conselleria 
d’Agricultura juntament amb 
altres accions que compten amb 
el suport de la Plataforma per la 
Dignitat del Llaurador.

 IAgricultura 

Nules recupera enguany la Fira Agrícola 
després d’un any d’absència per la covid

E ls veïns i visitants de 
Nules podran tornar a 
gaudir enguany d’una de 
les celebracions més 

emblemàtiques del municipi. 
La Comissió de la Fira ha 

decidit celebrar la LXXIV Fira 
Agrícola que va ser suspesa l’any 
passat per la pandèmia de la 
covid-19, i està ja treballant per 
a fer possible aquesta nova edi-
ció que tindrà lloc del 16 al 19 
de setembre. 

Des de la regidoria 
d’Agricultura s’assenyala que 
amb les mesures protocolaries 
corresponents marcades per les 
autoritats sanitàries enguany sí 
es podrà celebrar la tradicional 
Fira Agrícola. «S’ha acordat cele-
brar l’edició que es va suspen-
dre l’any passat. De fet, des de la 
celebració de la primera fira a 
l’any 1947, va ser la primera 

La celebració acaba de rebre la Declaració de Festa d’Interés Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana, la qual la consolida com tot un referent  

La Fira de Nules s’ompli de milers de visitants en cada edició.

vegada que no es va celebrar», 
matisa el regidor César Estañol. 

La Fira de Ramaderia i 
Maquinària Agrícola de Nules és 
una de les mostres agrícoles 
més importants del sector que 
té lloc a tota la Comunitat 
Valenciana i que, any rere any, 
és visitada per més de 40.000 
persones procedents de dife-
rents punts del territori valen-
cià, «encara que enguany previ-
siblement s’adaptarà a les mesu-
res sanitàries i de seguretat 
vigents», apunta Estañol. 

 
RECONEIXEMENT 
Precisament el darrer 10 d’agost 
el Secretari Autonòmic de 
Turisme, Francesc Colomer, va 
traslladar a l’alcalde de Nules, 
David García, la resolució per la 
qual s’atorga la Declaració de 
Festa d’Interés Turístic 

Autonòmic de la Comunitat 
Valenciana a la Fira de 
Ramaderia i Maquinària 
Agrícola de Nules, que en els 
següents dies va ser publicada 
en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana (DOGV). 

Davant açò, cal recordar que 
aquesta fira comptava ja amb el 
reconeixement de Festa 
d’Interés Turístic Provincial. De 
fet, el ple de l’Ajuntament de 
Nules, celebrat el passat 1 de 
juliol, va aprovar per unanimi-
tat la proposta de la regidoria de 
Turisme de sol·licitar a la 
Direcció General de Turisme  de 
la Generalitat Valenciana la 
seua declaració com a Festa 
d’Interés Turístic Autonòmic de 
la Comunitat Valenciana. 

La Fira inicia, doncs, el comp-
te enrere cap a una nova edició 
molt especial i esperada.

U LA COOPERATIVA AGRÍCOLA SORTEJA UN IPHONE
Ángel Eugenio Colas, soci de la Cooperativa Agrícola Sant Josep, va 
guanyar un Iphone en el sorteig realitzat entre tots aquells que van repos-
tar en la gasolinera de la Cooperativa en juny i juliol, quan també hi va 
haver descomptes de fins a 12 cèntims en tots els carburants.
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La Volta a Peu Sant Roc Platges de 
Nules torna amb 360 participants
Guanyen Edison Castellano i Nuria Conejos, mentre que el nuler Manuel Peris és segon

H i havia moltes ganes de 
tornar a gaudir amb la 
XXXVII Volta a Peu Sant 
Roc Platges de Nules, 

que no es va poder celebrar 
l’any passat per la pandèmia. 
Així que aquesta nova edició, 
que es va disputar el darrer diu-
menge 15 d’agost, va ser tot un 
èxit de participació, primer 
amb més de 160 participants en 
les curses per edats, i amb 200 
atletes en la prova absoluta. 

Amb un recorregut urbà de 
6,5 quilòmetres, molta calor i 
mascaretes entre el públic, el 
gran triomfador de la jornada 
va ser  Edison Castellano, del CD 
Metaesport, que va guanyar la 
cursa amb 20.59 minuts. El seu 
major rival va ser el corredor 
nuler del Playas de Castellón 
Manuel Peris Bruno, que només 
va tardar sis segons més a 
creuar la línia de meta, mentre 
que David Palomera, del CA 
Saltamontes, va tancar el podi 
amb un temps de 21.12. 

Pel que fa a la categoria feme-
nina, Nuria Conejos, del Delta 
Valencia CA, va cobrir el circuit 
en 25.50 minuts per a ser prime-
ra, seguida per María Isabel 
Sánchez-Pascuala, del SD 
Correcaminos, amb 26.46, i 
Rianna Nelson Daley, del Wolf 
Den Crew, amb 27.16. 

L’Ajuntament de Nules va 
felicitar al Club Atletisme 
Noulas, organitzador de la cursa 
juntament amb el departament 
municipal d’Esports, per la rea-
lització d’aquesta edició, que es 
va caracteritzar pel cumpliment 
de les mesures sanitàries.  

Van lliurar els trofeus l’alcal-
de, David García; el regidor 
d’Esports, Gabriel Torres; i el 
president del CA Noulas, Emilio 
Pedro Galindo Verdejo. Gabriel Torres, David García i Emilio Pedro Galindo van lliurar els trofeus.

Els primers classificats van prendre prompte el domini de la cursa.

El dissabte 7 d’agost es va celebrar 
una de les competicions esportives 
més tradicionals de Nules, la 16 
Travessia Marítima Platges de Nules, 
amb un recorregut de 1.200 metres. 
En categoria masculina va guanyar 
Jaime Trasancos (15.01), seguit 
d’Hugo Sánchez i Juan Manuel 
Rovira. En dones es va imposar Sara 
Rovira (16.08), amb Cristina Orenga 
(millor local) segona i Laura Benlloch 
tercera. El millor local va ser Miguel 
Mezquita, mentre que en menors 
(300 metres) van guanyar Ferran 
Manzanet i Irene Oquendo. Menció 
especial per al veterà Ramón Gavara.

U JAIME TRASANCOS  I SARA 
ROVIRA S’IMPOSEN EN LA            
16 TRAVESSIA MARÍTIMA

El Trinoulas copa el podi 
femení aleví del segon 
Aquatló Platja l’Alcúdia

El regidor Gabriel Torres lliura els trofeus a les tres primeres alevines.

resta de primers classificats, 
de mans del regidor d’Esports, 
Gabriel Torres. 

En categoria juvenil van 
guanyar Izan Remolina 
(Tripicaio) i Teresa Matamala 
(Tritrail), mentre que en cadet 
es van imposar els triatletes 
Carlos Sales (Tritrail) i Claudia 
Roger Gil (Tritrail). En infantil 
els primers en creuar la meta 
van ser Miguel Lorente (CEA 
Bétera) i Carolina Navalón (CT 
Petrer), mentre que en aleví 
masculí va guanyar Francesc 
Marín (MM Triatló Sueca). 

La platja de l’Alcudia de Nules 
va ser l’escenari el darrer di-
ssabte 31 de juliol del segon 
Aquatló Trinoulas, organitzat 
per l’Ajuntament i el club 
nuler. La prova, que va tancar 
els 39 Jocs Esportius Vialterra 
de la Comunitat Valenciana, 
va tindre 145 participants de 
totes les categories escolars. 

Hi va destacar el podi en 
categoria aleví femenina, amb 
tres joves del Trinoulas: Sara 
Llidó, Lourdes Planelles i 
Daniela Sanz. Totes elles van 
rebre els seus trofeus, com la 

 IEsports

Els esportistes del Trinoula que hi van participar es van fer la foto de família.
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Nules continua formant un gran planter de joves 
atletes. En el darrer Campionat Nacional sub-16, 
disputat a Lleida el cap de setmana del 17 i 18 de 
juliol, hi van participar dues esportistes nuleres 

amb el Playas de Castellón. D’una banda, Milena 
Zuzanna Peris (dreta, tercera des de l’esquerra), va 
participar en el relleu 4x100 femení, prova que va 
guanyar (48.62) amb les seues companyes Ariadna 

Montalban, Rosa Maria Igual i Mireia Belloví. A més, 
Vega Rubio (esquerra) va aconseguir un meritori 
sisé lloc en les proves combinades, ja que és la 
seua primera temporada en aquesta categoria.

U MILENA I VEGA PARTICIPEN 
EN EL NACIONAL SUB-16 

El jugador de futbol nuler Sergi Canós va obrir de mane-
ra espectacular la temporada a la lliga anglesa amb el 
Brentford després de l’ascens, ja que va marcar el primer 
gol del campionat en el triomf davant l’Arsenal (2-0).

U SERGI CANÓS MARCA EL 
PRIMER GOL DE LA PREMIER

La Federació de Columbicultura de la Comunitat 
Valenciana, amb la col·laboració del Club 
Columbicultura Nules, va apropar aquest esport als més 
joves amb un taller en l’Escola d’Estiu de Nules.

U L’ESCOLA D’ESTIU VIU UN 
TALLER DE COLUMBICULTURA

El Club de Pesca Esportiva El Galfí va organitzar el 
15 d’agost els concursos femení i infantil mar-
costa. En dones va guanyar Pietat Personas (prime-
ra foto), seguida de Carla i Ana M. Sola. En la cate-

goria de 12-14 anys es va imposar Jairo (segona 
foto), seguit de Vicente i Eric. Paola Flich (tercera 
foto) va guanyar en 8-12 anys, seguida d’Alexia 
Núñez i Maite Avariento. I en 0-8 anys va guanyar 

Álvaro Canós (quarta foto), seguit de José 
Coronado i Aleix Cutanda. Van lliurar els trofeus el 
regidor d’Esports, Gabriel Torres; el president del 
club, Miguel Cutanda, i el vicepresident, M. Á. Flich.

U CONCURSOS MAR-COSTA 
FEMENÍ I INFANTIL D’EL GALFÍ

El 13 d’agost va concloure la prova del Circuit Provincial 
de Tenis de Castelló a Scude-Nules, en infantil i aleví. 
Van lliurar els trofeus Vicente Martínez, president 
d’Scude, i Mario Llusar, de la junta directiva del club.

U EL CIRCUIT PROVINCIAL DE 
TENIS ARRIBA A SCUDE-NULES

L’Associació Cultural Amics del Mestre Quincas va cele-
brar la IV Trobada Internacional ‘Nules té capoeira’, amb 
una exhibició a les Platges el 17 de juliol i el bateig i 
canvi de graduacions el dia 18 a la zona de l’Autobús.

U CELEBREN LA IV TROBADA 
‘NULES TÉ CAPOEIRA’
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Opinión

E l pasado viernes 13 de agosto 
del 2021, la subdelegada del 
Gobierno en Castellón, 
Soledad Ten, comunicó a nues-

tro alcalde, David García, la noticia 
de que se había publicado ese mismo 
día en el BOE la evaluación de impac-
to ambiental del proyecto de estabili-
zación de un tramo de Costa en la 
playa Les Marines de Nules (aunque 
lleve esa denominación, la actuación 
afecta a un tramo de Les Marines y a 
otro de Bovalar). 

Evidentemente, estamos satisfe-
chos –aunque llevamos más de un 
año esperando la emisión de este 
informe-- porque se trata de un paso 
más que nos acerca al objetivo de 
lograr frenar la regresión en ese 
tramo de nuestras playas. El siguien-
te paso será, ahora, que Costas licite 
las obras. Esperemos se tramite con 
celeridad y puedan ser estas una rea-
lidad dentro de la actual legislatura. 
Por supuesto, desde el Ayuntamiento 
de Nules, y en concreto este grupo 
municipal, estaremos vigilantes de 
todo ello. 

 
ACTUACIÓN INSUFICIENTE 
Pero no podemos estar contentos. Las 
playas de Nules son mucho más que 
ese tramo. Hay otros tramos de la 
propia Marines, y de las otras tres pla-
yas: Alcudia, Bovalar y Rajadell, que 
también vienen sufriendo desde hace 
muchas décadas la regresión. Y en 
estos tramos no hay absolutamente 
nada avanzado. No hay proyecto 
redactado ni sometido a información 
pública en ninguno de estos tramos. 
Por tanto, la actuación prevista no 
afectará ni a una quinta parte de 
nuestro litoral. Y cada vez que pre-
guntamos al Ministerio y al servicio 
provincial de Costas sobre estas otras 
actuaciones, no obtenemos ningún 
tipo de respuesta.  

 
‘ESPIGONES YA’ 
Desde Nules lanzamos un mensaje al 
Gobierno de España de Espigones YA y 
regeneración de nuestra costa en 
todos sus tramos. Defensas frente a la 
regresión causada por el Puerto de 
Burriana. Llevamos ya demasiado 
tiempo –con sucesivos gobiernos de 
PP y PSOE en Madrid-- esperando y 
viendo como, año tras año, la regre-
sión va en aumento en nuestro litoral 
sin que nadie actúe para remediarlo.  

 
FIESTAS PATRONALES 
Desde Centrats en Nules (CeN), en 
estos días festivos trasladamos nues-
tros mejores deseos a nuestros veci-
nos. Este año, debido a la situación 
sanitaria causada por la pandemia, 
no hemos podido organizar unas fies-
tas de Sant Roc y Sant Bartomeu al 
uso, pues el Ayuntamiento ha tenido 
que prescindir de actos multitudina-
rios y adaptar los actos festivos, cul-
turales y deportivos a las circunstan-
cias sanitarias. 

Espigones en 
nuestras playas

CeN

L es Casetes son un emblema de 
Nules y nuestras playas una 
joya del patrimonio que desea-
mos preservar. Un año más, 

disfrutamos de nuestro litoral sin las 
escolleras prometidas. Un año más, 
volveremos a enfrentarnos a los tem-
porales marítimos con espigones 
engullidos por el mar que convierten 
a las viviendas de primera línea de 
costa en improvisadas barreras. 

Y Nules tiene mucho futuro. El 
que merece un proyecto ambicioso 
de defensa de la costa para evitar la 
regresión a la que nos somete el puer-
to de Burriana, entre otros muchos 
factores, y que desatiende el 
Gobierno de Pedro Sánchez. 

Este mes de agosto recibíamos una 
buena noticia. Tras dos años de trá-
mites, la evaluación ambiental de Les 
Marines alcanzaba la declaración de 
impacto ambiental oportuna. Un 
pasito pequeño pero importante para 
una obra sencilla que no resolverá el 
problema de la grave regresión que 
sufre nuestra costa. 

Por ello exigimos espigones, y los 
reclamamos ¡ya!. Nules no puede 
esperar por más tiempo a que quie-
nes gobiernan en Madrid se decidan 
a actuar. Porque estas playas que nos 
unen y que compartimos, estas casas 
que son un ejemplo de singularidad y 
de arquitectura tradicional valencia-
na tienen mucho futuro frente a 
tanto abandono. 

Y la clave es modificar la Ley de 
Costas. Esta es la iniciativa que 
hemos presentado en el Senado a tra-
vés de nuestro grupo parlamentario. 
El marco legal que actualmente regu-
la las acciones en el dominio público 
marítimo terrestre debe atender y 
proteger las joyas patrimoniales que 
atesora el litoral español. 

Porque el objetivo es evitar desati-
nos como el que estamos viviendo a 
escasos kilómetros de nuestra costa, 
en el poblado marítimo de Torre la 
Sal, en Ribera de Cabanes. Con unos 
vecinos en pie de guerra en defensa 
de unas propiedades que el PSOE 
desea confiscarles, Nules no desea 
que el PSOE reduzca a cascotes 
inmuebles con más de un siglo de 
vida. Porque la historia de nuestras 
playas pasa por Les Casetes. Esas cons-
trucciones humildes que supieron 
resistir al boom de la especulación y 
mantuvieron viva la historia de nues-
tra playa. Es un vestigio de otra 
época, una seña de nuestra identidad 
que deseamos preservar. 

Y este patrimonio singular y esta 
playa familiar merecen la pena. Por 
ello, desde el Partido Popular tende-
mos la mano en el Senado al resto de 
formaciones políticas. Porque nues-
tra costa merece inversión en forma 
de defensa, no malgasto en forma de 
derribos. Y con una mano hacia nues-
tros vecinos y la otra tendida al resto 
de grupos políticos vamos a luchar 
hasta conseguirlo.

Nuestras playas, 
nuestro futuro

PP

M uchos tendrán en su cabeza 
la imagen de esas series y 
películas del oeste en las 
que un hombre con sombre-

ro de hongo y bigote se sube a un 
cajón y desgrana los increíbles, inena-
rrables e insuperables beneficios de 
un crecepelo. Suele aparecer con un 
botecito de cristal en la mano y logra 
que todo el mundo se trague la bola 
mientras agitan sus dólares al viento 
para llevarse uno de los potingues. 

Esta sería la imagen para describir 
las campañas informativas del actual 
equipo de gobierno en Nules. 
Anuncios que nos prometen grandes 
mejoras y beneficios y que luego no 
acaban siendo como parecía. 

Anunciaron una playa canina con 
todo tipo de servicios: lavapies, 
ducha para mascotas, papeleras… Y 
estando en agosto apenas hay dos car-
teles que anuncian Playa Canina y 
poco más. Nos vendieron las bonda-
des del nuevo contrato de limpieza 
viaria, «más servicio a mejor precio», 
y el resultado no parece ajustarse a lo 
prometido. Los empleados de la lim-
pieza se quejan de peores condicio-
nes laborales, la limpieza viaria no 
parece haber mejorado y es que, al 
final, lo que sí parece cumplirse es 
que «lo barato sale caro».  

El concejal de Hacienda sigue rete-
niendo el borrador de presupuestos 
para el 2021. En septiembre debería-
mos empezar a negociar el presu-
puesto del 2022 y parece ser que no 
hay avances. El equipo de gobierno 
no quiere que la oposición pueda pre-
sentar enmiendas que les obliguen a 
negociar y pretende agotar la legisla-
tura con presupuestos prorrogados, 
poder seguir lanzando la idea de «la 
oposición me bloquea!!», pero no es 
cierto. Lo cierto es que se bloquean 
solos, y con ello niegan ayudas a los 
sectores productivos o inversiones 
necesarias para el municipio.  

 
OTRAS ADMINISTRACIONES 
Eso sí, como buenos telepredicadores 
siempre saben de dónde viene el mal 
que nos aqueja. El resto de adminis-
traciones públicas son culpables de 
que no podamos avanzar más como 
pueblo. Pero se les olvida anunciar 
los casi 3 millones en subvenciones 
que van desde Servicios Sociales a 
obras y mantenimiento del munici-
pio. Un ejercicio de equilibrio en el 
alambre para criticar a la Coalició del 
Botànic y rezar por debajo para que 
se mantengan y siga llegando la 
financiación municipal que nunca 
llegó con el PP en las instituciones.   

Mientras, nos acusan de mentir al 
Grupo Socialista en aquello que 
denunciamos. Pero ahí están, el con-
trato de autobús (donde según ellos 
«todo estaba bien») va camino de 
auditoría. El kiosko de la zona depor-
tiva de la playa sin abrir. Y los infor-
mes que pedimos sobre la transpa-
rencia municipal sin llegar. 

Vendedores de 
crecepelo del oeste

PSPV-PSOE

T enim un dilema, és agost i 
aquesta canícula ens ha abla-
nit una miqueta l’esperit gue-
rrer. Per la qual cosa no parla-

rem ni de dutxes, ni de passarel·les, 
ni d’autobusos, ni d’agranadores, ni 
de gent absurda i prepotent. Ni 
d’aqueixos que no volen parlar però 
quan els donen un micròfon fan ver-
taders mítings, faltons, innecessaris i 
a vegades fins i tot amenaçadors. Ni 
d’aqueixos altres amb cara de corder 
degollat que creuen que lo seu és 
sempre lo més coherent i millor. 

Tampoc parlarem d’una certa 
empresa d’aquest poble que està 
molt de moda últimament en els ple-
naris del nostre Ajuntament. Ni 
d’aquells que es queixen ostentosa-
ment de sentir-se perseguits i 
assetjats per aquest, per aquell, pels 
d’abans, per alguns d’ara, sent aquest 
supòsit assetjament totalment fals. 
Tampoc parlarem de les molèsties 
estiuenques que pateixen alguns 
veïns i hem patit i patirem tots. 

No volem esmentar la ja sabuda 
regressió de tot el nostre litoral i con-
cretament la que afecta les nostres 
platges, ni esmentarem tampoc que 
després d’uns quants anys, molts, a 
un grup polític que es creu el salva-
dor del món i els seus voltants, se’ls 
ocórrega i decidisquen ara, just ara,  
presentar una iniciativa al Senat per 
a modificar la Llei de Costas. Que per 
no dir, no direm tampoc que mentre 
van tindre el Govern de la Nació, el 
Govern en les Diputacions i en 
Ajuntaments, potser estaven en 
altres cosetes per ser suaus. 

Ometrem el nostre malestar, no 
davant la iniciativa de convocar i rea-
litzar manifestacions reclamant espi-
gons que puguen protegir les nostres 
platges, la que es va fer i les que facen 
falta les secundarem, el nostre males-
tar ve perquè creem que són igual de 
comprensibles unes pancartes amb el 
lema: ESPIGONES YA, que ESPIGONS 
JA. Les dues llengües són vàlides i ofi-
cials al País Valencià, Regne de 
València o Comunitat Valenciana. 

Tampoc esmentarem la nova 
platja canina, ni de la nova zona 
verda i d’oci a la platja dels Marines, 
ni dels energúmens que als dos dies 
tallen i arranquen els arbres. 

Obviarem parlar del nou servei 
per al pròxim estiu; Servei a Domicili 
de: dutxes, aparcaments, recollida de 
voluminosos el dia i l’hora que els 
veïns ho sol·liciten. Reclamarem sub-
vencions a aquest efecte als departa-
ments implicats directament de, no 
estic content amb res. 

Tampoc ens referirem als actes 
culturals, esportius i de tots tipus 
que amb les degudes mesures de 
seguretat a causa de les inqüestiona-
bles restriccions s’organitzen a la 
nostra platja com cada any.  

Arribats a aquest punt, seguim 
sense saber encara de qué no parla-
rem en esta columna. Feliç estiu.

Com podem 
explicar-ho bé

Més Nules
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t r a n s p o r t  u r b à  n u l e s

carrer
CL PURISIMA, Nº 89
CL SAN BARTOLOME, Nº 2
AV DIAGONAL, Nº 4
CL MAYOR, Nº 70
CL MAYOR, Nº 60
CL MAYOR, Nº 70

carrer 
CL PURISIMA, Nº 89
CL MAYOR, Nº 60
AV DIAGONAL, Nº 4
CL CUEVA SANTA, Nº 31
CL MAYOR, Nº 60
CL CUEVA SANTA, Nº 31

carrer 
CL PURISIMA, Nº 89
CL MAYOR, Nº 60
AV DIAGONAL, Nº 4
CL CUEVA SANTA, Nº 31
CL MAYOR, Nº 60
CL CUEVA SANTA, Nº 31

carrer 
CL PURISIMA, Nº 89
CL SAN BARTOLOME, Nº 2
AV DIAGONAL, Nº 4
CL CUEVA SANTA, Nº 31
CL MAYOR, Nº 60
CL MAYOR, Nº 70

FarMaCIes 
De GuàrDIa 

Servei eSpecial de 
tranSport eScolar a les 
platges en juny i setembre. Durant 
els mesos de juny i setembre el servei de 
platja de temporada alta farà el següent 
trajecte addicional

Jardí-RENFE 07:10
Tales 07:11
Purissima 07:14
Santa Bàrbara 07:15
Sant Bartomeu 07:16
Marc A. Ortí 07:18
Far 07:23
la Plana Baixa 07:24
Armada Espanyola 07:25
Mallorca 07:26
Gola 07:27
Columbretes 07:28
Menorca 07:29
L´Estany 07:30
Mediterrani 07:31
Far 07:32
Pujada 07:39
Jardí-RENFE 07:40 

dia
8
9
10
11
12
13

dia 
14
15
16
17
18
19

dia 
20
21
22
23
24
25

dia 
26
27
28
29
30
31

tranSport a leS platGeS
de dillUnS a diUMenGe (1 de JUnY FinS al 30 de SeteMBre)

Jardí-RENFE 8:00 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
Tales 8:01 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31
Puríssima 8:04 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34
Santa Bàrbara 8:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35
Sant Bartomeu 8:06 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36
Marc A: Ortí (Pujada) 8:08 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38
Far (Baixada) 8:12 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42
Plana Baixa 8:13 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43
Armada Espanyola 8:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44 21:44
Columbretes 8:16 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46
Menorca 8:17 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47
L’Estany 8:20 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50
Mediterrani 1 8:21 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51
Mediterrani 2 8:22 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52
Mediterrani 3 (Far) 8:23 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53
Pujada 8:29 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58 21:58
Jardí-RENFE  8:30 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59 21:59 

U Els concerts de tribut a artis-
tes famosos centraran el progra-
ma musical preparat per la regi-
doria de Festes i la Comissió de 
Festes per a l’agost. El dia 21, 
Luis Miguel serà protagonista a 
la Terrassa l’Estany, mentre que 
la resta de concerts seràn a la 
plaça Major: Mecano (dia 20), 
Joaquín Sabina (28) i U2 (29).

CONCERTS DE TRIBUT A LUIS 
MIGUEL, MECANO, JOAQUÍN 
SABINA I U2 PER A L’AGOST

U El diumenge 22 d’agost, la 
plaça Major de Nules acollirà a 
les 19.30 l’espectacle La veu de 
Disney amb Gisela, en el qual la 
popular cantant de la primera 
edició d’Operación Triunfo conta-
gia tota la màgia de les cançons 
de les pel·lícules més famoses de 
Disney, amb un muntatge de 
bambolles i música.

GISELA PORTA LES CANÇON S      
DE DISNEY A LA PLAÇA MAJOR 
EL DIUMENGE 22 D’AGOST

U Una plaça portàtil a 
l’Avinguda del Marqués de Sta. 
Cruz serà l’escenari de la I Fira 
Taurina, del 25 al 30 d’agost, 
amb un cartell de ramaderies de 
la zona. Els aficionats podran 
gaudir de manera gratuita (fins a 
completar aforament) de vaques 
i bous embolats i, per cinc euros, 
d’un concurs de retalladors.

I FIRA TAURINA A L’AVINGUDA 
DEL MARQUÉS DE SANTA CRUZ 
DEL 25 AL 30 D’AGOST

U Després d’un any d’absència 
per la pandèmia torna la cursa 
popular 5k Mascarell Entre 
Muralles, que es disputarà el 
diumenge 12 de setembre a les 
8.30 hores i serà puntuable per 
al Circuit 5k Província de 
Castelló. Inscripcions per 8 
euros a la pàgina web 
www.urbanrunningcastellon.com.

EL  DIUMENGE 12 DE SETEMBRE 
TORNA EL 5K MASCARELL 
ENTRE MURALLES A LES 8.30 

U Del 16 al 19 de setembre 
Nules tornarà a ser el cor del 
sector agrícola amb la LXXIV 
Fira de Ramaderia i Maquinària 
Agrícola, que tindrà les mesures  
de seguretat sanitàries correspo-
nents. Aquest prestigiós esdeve-
niment estrenarà a més la seua 
nova condició de Festa d’Interés 
Turístic Autonòmic.

NULES RECUPERA ENGUANY        
LA LXXIV FIRA AGRÍCOLA DEL           
16 AL 19 DE SETEMBRE




	NULES_P001_210810
	NULES_P002_210810
	NULES_P003_210810
	NULES_P004_210810
	NULES_P005_210810
	NULES_P006_210810
	NULES_P007_210810
	NULES_P008_210810
	NULES_P009_210810
	NULES_P010_210810
	NULES_P011_210810
	NULES_P012_210810
	NULES_P013_210810
	NULES_P014_210810
	NULES_P015_210810
	NULES_P016_210810
	NULES_P001_210810
	NULES_P002_210810
	NULES_P003_210810
	NULES_P004_210810
	NULES_P005_210810
	NULES_P006_210810
	NULES_P007_210810
	NULES_P008_210810
	NULES_P009_210810
	NULES_P010_210810
	NULES_P011_210810
	NULES_P012_210810
	NULES_P013_210810
	NULES_P014_210810
	NULES_P015_210810
	NULES_P016_210810

