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ELS LLAURADORS DE LA PLANA 11
DEMANDEN AL MINISTERI
D’AGRICULTURA PEL COTONET

Celebracions diferents
però inoblidables per
al raval de Sant Xotxim
Dos anys després els veïns de Sant
Xotxim han recuperat les seues
celebracions patronals, marcades
per la situació sanitària, però amb
molta emotivitat. PÀGINA 6

Una plaça portàtil
per a les festes de
Sant Bartomeu

U Per segon any consecutiu
no es van poder fer les festes
tradicionals de Sant Bartomeu
però es va organitzar una
completa programació i van
tornar els actes taurins amb
una plaça portàtil. PÀG. 7

Torna la Fira de Nules
El regidor César Estañol; el diputat provincial Santiago Pérez; l’alcalde, David García; i la reina de Sant Xotxim i el president de la comissió del raval van obrir la Fira.

Un grup ceràmic
adquireix Cerfrit
per a invertir
U Els italians Sicer han
adquirit el complexe de
Cerfrit, al polígon La Mina,
amb un projecte d’expansió.
L’Ajuntament treballa en la
llicència d’obres per a remodelar les instal·lacions. PÀG. 3
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La reina de festes del barri de Sant Xotxim, Alba de Luna Jiménez, va fer el tall de cinta inaugural.

Nombroses famílies senceres van complir amb la tradició de visitar la Fira de Nules el cap de setmana.

La Fira torna amb la Declaració d’Interés
Turístic Autonòmic i manté el seu públic
Tot i durar un dia menys i suprimir alguns actes per la pandèmia, la mostra rep una afluència de visitants similar a la d’altres anys

D

esprés que l’any passat la
pandèmia obligara a suspendre per primera vegada la Fira de Ramaderia i
Maquinària Agrícola de Nules,
enguany s’ha celebrat la 74ª edició del 17 al 19 de setembre. Una
versió més reduïda, amb actes
suprimits per adaptar-se a la
situació sanitària, però amb
l’estrena de la declaració de Festa
d’Interés Turístic Autonòmic.
El que no ha canviat ha sigut
l’acollida del públic, ja que la
Fira ha tornat a tindre una alta
participació de visitants al llarg
d’un intens cap de setmana. La
fira va comptar amb exhibicions d’oficis artesanals, de
ferradors i la mostra de gossos
de rabera. També van estar presents entitats i associacions
locals, i els més menuts van
poder gaudir d’una zona d’oci.
En la jornada de cloenda, com
és tradició, l’alcalde, David
García, i el regidor d’Agricultura,
César Estañol, juntament amb
altres membres de la corporació
municipal, van visitar els expositors per a fer-los entrega d’un
detall commemoratiu.
«Aquesta ha sigut una edició
diferent per les circumstàncies
sanitàries que ens han portat a
suprimir alguns actes, no obstant això estem satisfets perquè
els visitants han complit amb
les mesures recomanades i ha
estat una fira segura. Amb tot,
els expositors ens han traslladat
que l’afluència de visitants ha
estat semblant a la d’altres edicions», explica Estañol. També
va destacar que ja treballen en
la preparació del 75é aniversari,
que es celebra l’any que vé.

L’alcalde, David García, amb el president de la comissió del raval de Sant Xotxim, Paco Miquel, i la cort d’honor, en l’ofrena al Monument al Llaurador.

Els membres de la corporació municipal van realitzar l’ofrena al ‘Llaurador’, juntament amb el diputat provincial de Desenvolupament Rural, Santiago Pérez.

L’exhibició de ferradors va tornar a ser un dels actes més esperats.

Una representació municipal va lliurar els detalls commemoratius als expositors.
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Reprenen el
programa NUAC
d’oci alternatiu
per a adolescents
Nules reprendrà a finals de
setembre el Programa d’Oci
Alternatiu per a Adolescents
on els joves de 12 a 17 anys
del poble podran participar
en activitats que es duran a
terme des del Casal Jove.
Les persones interessades
poden ja inscriure’s bé a
l’adreça de correu electrònic
joventut@nules.es o cridant al
telèfon 646 506 993 per a així
poder començar a treballar
en l’organització de les activitats ja que «la idea fonamental d’aquesta iniciativa
és que els propis joves siguen
els que proposen i impulsen
les activitats segons els seus
gustos i les seues preferències»,
assenyala
Gabriel
Torres, regidor de Joventut.
Els joves inscrits podran
gaudir amb els seus companys de diferents activitats
gratuïtes que tindran lloc els
dissabtes de 17.00 a 20.00
hores al Casal Jove i en altres
instal·lacions del municipi.
Aquesta programació es
va portar a terme, per primera vegada, el curs passat sent
tot un èxit de participació.

Milloren el canal
de WhatsApp
amb la seua
automatització
L’Ajuntament de Nules ha
millorat
el
canal
de
WhatsApp amb la seua automatització per a tindre una
comunicació més fluïda amb
la ciutadania. De fet, aquest
canal que es va crear en un
principi de manera unidireccional inclou més novetats.
Així doncs, les persones
que pertanyen a aquest canal
de WhatsApp poden comunicar-se directament amb
l’alcalde i traslladar també
mitjançant aquest canal diferents incidències, a més presenta l’opció de triar la llengua en la que es vol rebre la
informació, valencià o castellà, entre altres qüestions
que s’han introduït.
El canal de WhatsApp de
l’Ajuntament de Nules es va
posar en marxa al juliol de
2019 per a millorar el servei
d’informació a la ciutadania.
El número de WhatsApp és
650 26 57 47 i les persones
interessades en adherir-se al
mateix tenen que enviar el
missatge alta Nules.

L’alcalde, David García, i el regidor César Estañol, durant una reunió amb Sicer.

Un grup ceràmic italià
compra les instal·lacions
de Cerfrit per a invertir

U POSEN A PUNT ELS
CENTRES EDUCATIUS
DAVANT L’INICI DEL NOU
CURS ESCOLAR

La brigada municipal va realitzar tasques en els centres educatius que ho
requerien per a que estigueren a
punt davant l’inici del nou curs escolar, i s’ha prioritzat la repintada dels
passos de zebra que ho necessitaven.

U L’AJUNTAMENT DE
NULES PARTICIPA EN LA
REUNIÓ PER A REPRENDRE
ELS BOUS AL CARRER

Nules va participar en la reunió celebrada a Vila-real, amb representants
d’un gran nombre de municipis de
Castelló, per a tractar sota quin protocol de prevenció de la covid-19
podrien tornar els bous al carrer.

U NULES COMPTA AMB
UN PUNT VIOLETA TURÍSTIC
A L’OFICINA TOURIST
INFO DE LES PLATGES

Les Platges de Nules compten amb
un Punt Violeta Turístic amb el que es
vol, entre altres, sensibilitzar i conscienciar tant a les persones residents
i turistes com a les visitants, sobre el
respecte cap a les dones.

Es preveu que la llicència d’obres estiga en setembre per a
poder iniciar les obres de reforma al llarg del mes d’octubre

L

’alcalde de Nules, David
García, va confirmar
l’arribada a Nules d’una
important inversió estrangera. El grup ceràmic italià
Sicer «ha adquirit el complexe
industrial de Cerfrit al polígon
La Mina, amb un projecte
d’expansió que ha sigut molt
ben acollit per l’Ajuntament».
Així, anuncien una «total
voluntat de col·laboració» per
agilizar al màxim els tràmits
per a que puguen iniciar-se en
breu les obres previstes abans de
poder posar en marxa l’activitat
de producció.
El regidor responsable de
Desenvolupament Econòmic,
César Estañol, s’ha reunit amb
representants d’aquest grup
ceràmic, que està aportant la
documentació per a rebre la

llicència d’obres i començar la
remodelació a l’octubre. La idea
de Sicer és reformar per complet les instal·lacions actuals.
Aquest projecte es centrarà
inicialment en la parcel·la ocupada per Cefrit, tot i que no es
descarta aprofitar terrenys que
aquesta empresa tenia en la
zona i que formen part de
l’acord de compra, per a futures
ampliacions. Ara està previst un
nou edifici per a les oficines, a
més de la modificació dels
accessos amb la creació d’una
zona ajardinada.
El projecte inclouria també
la posada en marxa de nous
forns, la qual cosa suposaria un
increment de la producció i, en
conseqüència, la contractació
de més treballadors, fet que ha
valorat positivament l’alcalde.

L’Ajuntament de Nules
adapta el seu Pla d’Igualtat
a la nova normativa
La Comissió d’Igualtat de
l’Ajuntament de Nules s’ha reunit recentment per a adaptar el
seu Pla d’Igualtat intern a la
nova legislació que va ser aprovada a finals del passat any, al
mateix temps que ha començat
a treballar en l’organització de
la programació d’activitats i
accions que es portaran a terme
al llarg de l’any 2022.
De fet, l’Ajuntament de
Nules compta amb aquest primer Pla d’Igualtat intern des de
l’any 2018, «aquest pla està
enfocat al personal de l’entitat

local amb l’objectiu principal
d’aconseguir la igualtat real
entre homes i dones, es tracta
d’un programa de treball que
estarà vigent fins al mes de
desembre de l’any 2022 i que
ara hem tingut que adaptar a la
nova normativa», matisa la regidora de Polítiques d’Igualtat,
Rosa Ventura.
Cal destacar a més que
aquest pla d’igualtat contempla
un Protocol de Prevenció i
Actuació front a l’Assetjament
Sexual i a l’Assetjament per raó
de sexe.
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Condicionaran els
rellotges del consistori
a posar-los en valor

En l’anvers de la medalla (e) apareix l’efigie de la Marianne, i en el revers (d) una victòria alada i un obrer amb una torxa.

París i‘El balanç d’un segle’, vists
per l’artista Jules-Clément Chaplain
La medalla del trimestre agost-octubre es va realitzar per a l’Exposició Universal de 1900

Guillermo Latorre i Marc Voixot revisen el rellotge de la Cambra Agrària.

L

L’Ajuntament de Nules, en vistes a donar a conéixer tot el
seu ric patrimoni, pretén restaurar
i
consolidar
les
maquinàries dels rellotges
situats al consistori i a l’edifici
de l’antiga Cambra Agrària.
Per a tal fi, comptarà amb
l’ajuda de Marc Voisot, restaurador especialista en rellotges,
obres mecàniques i metalls de
la localitat de Dinan, a França.
Voisot, captivat pel patrimoni cultural i estil de vida de
les Platges de Nules, està estretament vinculat a aquesta
localitat fins el punt de convertir-la en la seua residència
de descans. Al seu càrrec estan
la conservació d’importants
col·leccions
de
rellotges
històrics dels museus de
França o instruments científics
de
l’Observatori
Astronòmic de Besançon. A

a medalla del trimestre
agost-octubre del Museu
de Medallística Enrique
Giner de Nules és obra de
Jules-Clément Chaplain i es va
realitzar
amb
motiu
de
l’Exposició Universal de París de
1900, que va tindre com a lema
El balanç d’un segle.
Tal com ens conta Antonio
Mechó, la medalla commemorativa de Chaplain es port interpretar com una síntesi pefecta
d’aquell lema. Així, d’una
banda va plasmar les formes
modernistes tan populars a l’art
de la Belle Époque, i a la vegada
va utilitzar algunes de les imatges procedents de l’iconografia
metàl·lica més tradicional.
Jules-Clément ja havia realitzat obres destacades pel que fa
al seu estil, com la pròpia de
l’Exposició Universal de Paris de

PUBLIRREPORTAJE

1867, la de l’arribada de l’esquadra imperial rusa al port de
Toulon (1893) o la de l’elecció de
Casimir-Périer com a president
de la República (1894), però va
ser la medalla d’aquest trimestre, realitzada en 1900, on va
composar alguns dels seus programes més complets.
LA MARIANNE

En l’anvers va optar per recrear
l’efigie de la Marianne, la qual
ja havia començat a popularitzar ell mateix un any abans
quan li van encarregar acunyar
les monedes de 10 i 20 francs de
la Tercera República.
Popularitzada, com es veu en
la medalla, amb una branca de
roure diademada al cap; un
arbre que, simbolitzant des de
Piero Valeriano la virtut de la
fortalesa, seria prou utilitzat

com a tal per diversos artistes
des del Renaixement.
En el revers, va rebuscar
també una iconografia de llarga
tradició, de fet, a França havia
sigut utilitzada asiduament
com a metàfora durant l’Edat
Moderna. No debades, les grans
històries metàl·liques europees
havien fet ús de les victòries alades de manera més que transversal. En aquest cas la victòria
sosté a una segona figura, que
no és un príncep o figura privilegiada, sinó un membre del
proletariat.
De fet, la medallística de
l’Art Nouveau va tindre una
especial sensibilitat per les
noves capes socials, començant
pel mateix Chaplain. La torxa
que porta aquest personatge
masculí fa referència als peons
del sector metalúrgic.

més, col·labora en conferències i treballs de recerca en la
Universitat de La Sorbonne de
París i l’Institut National
d’Histoire de l’Art de París.
Precisament a finals d’agost
es va realitzar una visita per
part del regidor de Patrimoni,
Guillermo Latorre, i dos membres de la Comissió Tècnica de
Patrimoni, Manel Alagarda i
Miguel Ángel Sanz, juntament
amb Marc Voisot per a valorar
l’estat de tots dos rellotges i
projectar la seua divulgació al
públic en general.
Els rellotges, obra de
Manufactures Blasco, van ser
adquirits per l’Ajuntament en
la dècada de 1950 i, amb el
temps, s’han automatitzat. No
obstant això, la maquinària es
conserva i és el coneixement
del seu funcionament el que es
pretén promoure.

NUEVO CENTRO DE BIENESTAR EN MONCOFA
PARA QUE TU VIDA MEJORE POR COMPLETO
l centro DeltaO2 es un centro que cuida
E
tu bienestar cuidando tus células con los
suministros que las hacen vivir y trabajar: el

Puedes envejecer sano sin desarrollar las típicas
enfermedades de la vejez si pones la cámara
hiperbárica (OHB) en tu plan de bienestar como la
dieta y el ejercicio físico.

Hace unas décadas, por primera vez en la historia
del planeta, el hombre ha contaminado el aire, el
agua y la tierra… nuestras fuentes de suministros.
Nuestro cuerpo aún no se ha adaptado a esto
y nuestros hábitos de vida bastante artificiales
empeoran la situación. Nos ponemos el organismo,
sin saberlo, en situación de inflamación crónica,
o silenciosa como otros dicen, y aumentamos
constantemente su oxidación. Estos dos estados
son la base del malestar llevando a muchas
enfermedades crónicas. En DeltaO2, tenemos las
herramientas naturales para luchar de manera
preventiva contra estos efectos negativos para
vuestra salud.

En DeltaO2, hace 4 años que recomendamos
y proporcionamos la oxigenación hiperbárica
como estilo de vida saludable y nuestros primeros
clientes que siguen viniendo nos confirman el
impacto sobre su bienestar, salud y energía.

OXÍGENO, el AGUA ALCALINA y los NUTRIENTES.

En DeltaO2, antes de ofrecerte cualquier servicio
o producto, estudiamos tu estilo de vida, tus
buenos y malos hábitos. Cada consejo y solución
proporcionados serán personalizados.

Delta O2, somos tu centro de bienestar, y si te lo
puedes permitir, también te podemos instalar una
cámara hiperbárica en tu propia casa. Invertir en
salud es lo más rentable y gratificante, para ti y
para los tuyos.

PROMOCIÓN: PRIMERA SESIÓN
GRATUITA SIN COMPROMISO
HASTA FINALES DE OCTUBRE
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Urgent compromís ambiental
VIRGINIA

Gavaldá*

Q

uan emprenem un
camí, el primer que
hem de saber és on
volem arribar. Tindre
clar l’objectiu ens ajudarà a
saber quins passos hem de
donar. Si volem un món
empàtic, tolerant, respectuós…
eixos valors hauran d’estar
presents en tot allò que fem i
diem… com a models que som
de l’alumnat i de la societat.
I no podem seguir este camí
sense tindre en compte les persones que convivim juntes.
Primordial crear espais de participació per establir relacions
horitzontals, on tots se senten
part i tinguen veu per fer aportacions, compartir inquietuds… Som molts els centres
educatius que treballem en
pro de la sostenibilitat i que
estem en procés de millora
constant. El CEIP Lope de Vega
(inclòs dins la Xarxa de
Centres per la Sostenibilitat i
EsenRED) porta des del 2007 el
projecte Recicla l’escola: un Camí
cap a la Sostenibilitat i la
Convivència, el qual significa
reciclar-nos tots per a millorar
el lloc on estem, convertint el
centre en un espai sostenible
ambientalment, respectuós
amb l’entorn i les persones.
El projecte no tindria sentit
sense la participació de persones que formen part del dia a
dia del centre educatiu (alumnat, mestres, famílies, personal no docent, Ajuntament... i

qui ho desitge). Comptem amb
diferents espais de participació:
assemblees verdes, Comissió
Ambiental (Claustre) i Consell
Ambiental (representants de la
comunitat educativa).
També celebrem Consells
Ambientals al saló de plenaris
de l’Ajuntament, amb propostes
reals dirigides per a la millora
del centre i de la localitat.
L’alumnat aprén a expressar-se i
preocupar-se del que passa al
seu voltant, i aprén que hi han
ferramentes democràtiques que
es poden i es deuen utilitzar. I
ho aprén utilitzant-les. A més,
els aporta competències com
creativitat i resolució de problemes, compromís, comunicació
interpersonal, treball en equip,
prendre decisions… Si els deixem formar part de les decisions, s’implicaran i passaran a
formar part de la solució.
El projecte es basa en tres
pilars: educació ambiental, gestió ambiental i la participació a
través del debat i la reflexió per
a que el canvi siga interioritzat.
S’han treballat diferents temàtiques, ambientals i socials,
dissenyant un pla d’acció amb
activitats de sensibilització,
investigació i actuació que
impliquen canvis en la societat.
Un punt important és la
comunicació: premsa, xarxes
socials (@lopedevega_reciclalescola), participació en jornades…, i
la Setmana Verda, molt especial
per a tots, amb tallers, formació… i activitats obertes al poble
com exposicions, xarrades, i la
marxa verda solidària.
El recolzament de l’equip
directiu, la implicació del claus-

tre i famílies, i la col·laboració
de l’Ajuntament són claus per
a que el projecte funcione. És
un plaer comptar amb tanta
gent compromesa. Però res tindria sentit sense el nostre estimat alumnat, el protagonista.
Escoltem-los més, tenen molt a
dir. Ells/es ho tenen clar.
Per concloure, tenim un
gran repte… l’escola s’ha
d’obrir, sent eix vertebrador
del canvi, i crear aliances i
sinergies entre entitats i centres educatius. A Nules hi ha
moltes persones que treballen
pel canvi, professionals i associacions compromeses, que
posen veu a la infància, amb
projectes per a la millora de la
societat i l’entorn, que amb el
recolzament de l’Ajuntament
es poden dur a terme.
Comencem un nou curs
amb nous reptes i amb la mirada posada en la millora per a
tots. Desitge que este camí de
la sostenibilitat i la convivència siga compartit cada volta
per més persones on #estimanules siga el capdavant de tot.
I no oblidem que el més
important no és on volem arribar, sinò com ho fem. Un camí
costós i que amb persistència i
des de la responsabilitat de
cada ú es pot aconseguir.
Caminem junts establint connexions i agafem l’urgent
compromís ambiental.
Bon curs per a (tots/es).
*Mare, mestra, coordinadora del
projecte Sostenibilitat CEIP Lope
de Vega, coordinadora de zona de
la Xarxa de Centres per la
Sostenibilitat i facilitadora de
Disciplina Positiva

U MOSTREN EN LA FIRA
AGRÍCOLA COM MILLORAR
ELS RESIDUS DOMÈSTICS

El nuler Kiko Balaguer va oferir informació per a la millora dels residus
domèstics en l’estand de la Diputació
de Castelló de la Fira, on també es va
mostrar el funcionament de l’ecoparc.

U LA MOSTRA AGRÍCOLA
ACULL DUES EXPOSICIONS
SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC

La LXXIV Fira de Nules va acollir les
exposicions ‘Les claus del canvi’ (foto) i
‘Emergència climàtica. Fets i dades’,
cedides per la Conselleria d’Emergència
Climàtica i Transició Ecològica.
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El raval de Sant Xotxim torna a viure unes
celebracions diferents però inoblidables
Els veïns senten d’una manera molt emotiva uns actes adaptats a la pandèmia en el primer any com a Festes d’Interés Turístic Provincial

N

o són les festes que
volem, però són les que
podem. Aquesta ha
sigut una frase molt
repetida durant les recents celebracions del raval de Sant
Xotxim, que recuperava les festes del seu patró després d’un
any d’absència per la covid-19.
Tot i que la situació sanitària
ha condicionat molt els actes
d’enguany, el veïns del barri de
Sant Xotxim sempre s’han distingit per un caràcter propi, i
enguany ho han tornat a demostrar. La comissió encapçalada
per Paco Miquel, pendent fins a
última hora de quins actes
podrien organitzar, ha tornat a
contagiar les ganes de festa al
veïnat amb unes celebracions
que tots recordaran i que han
sigut les primeres com a Festa
d’Interés Turístic Provincial.
Unes festes diferents ja des
del principi, amb la presentació,
en un original acte davant
l’ermita, de la cort d’honor que
ha acompanyat a Alba de Luna
Jiménez González: Julia Lara
García, Carla Quirós Esbrí,
Marina Ahís Mallench, Nuria
García Franch, Arantxa Ortiz
Esbrí, Ángela Tárrega Yago,
Nayara García Tárraga, Lucía
Merino Purificación, Ainhoa
Ruiz Martínez i Itziar Lozano
Marzal. També diferent, i molt
emotiva, va ser la processó amb
la imatge del patró, només amb
els portadors, mentre els veïns
la contemplaven mantenint les
distàncies de seguretat.
La música va estar present
amb la nit de copla i les varietés,
i el diumenge 19 van tindre lloc
la missa de Santa Anna, l’ofrena
al patró i un castell de focs artificials. L’any que vé, més i millor.

U MASCARELL CELEBRA
LES SEUES FESTES PATRONALS
AMB MOLTA DEVOCIÓ I
ACTES MUSICALS
Mascarell va tancar les seues festes
patronals, també amb una programació adaptada a la situació sanitària. Els
actes, organitzats entre la comissió de
festes de Mascarell i l’Ajuntament de
Nules, va comptar amb varietés, un
concert flamenc i el parc infantil.
També es van celebrar les misses
dedicades a Sant Agustí i el patró,
Sant Ramon (foto), amb assistència
de les autoritats encapçalades per
l’alcalde de Nules, David García.

La reina, Alba de Luna Jiménez, amb les seues dames i la comissió del raval.

La presentació de la cort d’honor va tindre lloc per primera vegada a l’ermita.

L’aforament es va completar en la solemne missa dedicada a Santa Anna.

L’emoció va presidir l’ofrena de flors a Santa Anna després de l’ofici religiós.

Paco Miquel i Alba de Luna Jiménez, en l’ofrena al patró.

Els veïns van seguir des de les seues cases una processó austera, adaptada a la situació sanitària.
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Nules recupera els festejos taurins amb
una plaça portàtil i honra a Sant Bartomeu
La programació, diferent per la covid, va oferir nombroses actuacions musicals, com tributs a cantants famosos i grans espectacles

Els actes taurins van tornar a Nules, aquesta vegada en una plaça portàtil.

D

egut a la situació
sanitària no es van
poder celebrar les festes
patronals
de
Sant
Bartomeu de la manera habitual, però l’Ajuntament i la
Comissió de Festes van organitzar una completa programació.
El dia gran va ser la festivitat
de Sant Bartomeu, amb la missa
major a l’església arxiprestal,
que va tindre la presència de les
autoritats. Després es va disparar una mascletà a la plaça
Major, tot i que no es va poder
celebrar la processó.
La principal novetat va ser la
instal·lació d’una plaça portàtil
a l’avinguda del Marqués de
Sant Cruz per als actes taurins,
amb entrada gratuita a excepció
del concurs de recortes. Tot i
que les fortes pluges van obligar
a suspendre la darrera jornada
taurina, prevista per al dia 30,
l’afició va respondre.
Així, les primers jornades es
van exhibir vaques de diverses
ramaderies provincials, mentre
que el 28 d’agost va ser el Dia
del poble, amb un bou cerril
patrocinat per la penya Devoció
pel Bou. A petició de la Comissió
del Bou, es va donar preferència
als espectadors locals.
Per últim, el diumenge 29
pel matí es va organitzar un
borsí taurí amb aficionats locals
i de la comarca, mentre que de
vesprada Vicente Arnau El Xiki,
de Moncofa, va guanyar el concurs de retalladors, tot i que els
joves de Nules no van poder
actuar degut a la pluja.
També hi va haver actuacions musicals, com el tribut a
Luis Miguel a la Terrassa
l’Estany, mentre que a la plaça
Major van tindre lloc els tributs
a Mecano i Joaquín Sabina. El
d’U2 es va suspendre per les pluges, tot i que abans sí va poder
actuar el grup local Never Mind.
També van destacar l’actuació
de Gisela i els espectacles The
Talent i El gran cabaret.

Alberto Calpe va ser un dels veïns de Nules que va participar en el borsí de la Fira Taurina.

Les autoritats i les representants de les festes van assistir a la misa en honor al patró Sant Bartomeu a l’església Arxiprestal.

‘The Talent’, un dels espectacles que es van oferir a la plaça.

Joaquín Sabina també va tindre el seu corresponent tribut en els actes del mes d’agost.

El concert de tribut a Mecano va obrir la programació musical de les festes.

El grup local Never Mind va oferir l’últim concert de les celebracions.
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Associació Colònies Gats Nules

Coleccionismo

Tarjetas postales de Nules (IV) Adoptar un gat
RICARDO

Yáñez*

S

E

n el anterior Crònica
hablamos y mostramos
una tarjeta postal de
nuestra playa, en la que
se podía ver la cantidad de
terreno que teníamos para
nuestro disfrute hace años,
hoy por desgracia nos queda
solo un vago recuerdo.
Ya terminando el verano,
aunque algunos todavía lo
apuran, la mayoría de nuestros vecinos se encuentran de
nuevo en nuestro pueblo, por
obligaciones escolares o de trabajo. Han disfrutado de un
verano que ha sido relativamente benévolo y con las temperaturas propias de la época
estival. No quería despedir el
verano, sin mostrar una más
de las tarjetas postales que
tengo de nuestro pueblo, y
cómo no, de la playa.
Es quizás una de las tarjetas
más populares, vendida y circulada que hay de Nules.
Formada por cuatro imágenes
de la playa de Nules y las zonas
de baño en las que habitualmente hemos disfrutado estos
años, y en el centro de la imagen aparece en un recuadro de
fondo blanco y letras negras
gruesas la palabra Nules. Por
las fotografías y los edificios
que se pueden ver en ellas, la
mayoría reconocemos la zona,
e incluso alguno hasta puede
saber quiénes eran las personas que aparecen, pero lo más
significativo en las cuatro imágenes es la lejanía relativa del
mar con respecto a las edificaciones, y viendo ahora el resultado de la desidia de las autoridades durante estos muchos

años, se nos antoja como una
simple quimera del pasado, lo
que tuvimos y disfrutamos hace
escasamente unas cuatro décadas. Sí, es tiempo, pero ese tiempo y estas idílicas imágenes son
las que nos han arrebatado, por
no haber defendido nuestro litoral a pesar de las cientos de cartas, entrevistas, proyectos y todo
lo que nos han querido vender
desde las distintas administraciones públicas.
Pero al final nada de nada, el
daño ocasionado por la construcción del puerto de Burriana,
el paso de los años y la voracidad del mar que quiere recuperar lo suyo, nos han abocado a la
situación actual, que de no
ponerle remedio pronto habremos perdido lo que un día fue
una bonita playa, que la disfrutamos algunos, pero que queremos que nuestro hijos y nietos
la sigan disfrutando.
La tarjeta postal, como la
mayoría de las mismas, fue editada por Comas Aldea, de
Castellón, a principios de los 70,
es la número 11 de las confeccionadas por el mismo con vis-

tas de Nules, y comercializada
por la firma Escudo de Oro, de
Madrid. La que ilustra la presente fue circulada desde
Nules, el 17 de agosto de 1978,
con matasellos de rodillo en
uso por aquellas fechas, por
unos veraneantes alemanes y
con destino a una familia en
Alemania, en la que les hablan
de las bondades del clima de
nuestra tierra. Franqueada
con la serie de centenarios de
grandes pintores, lleva adheridos dos sellos de 8 pts, en total
16 pts, que era la tarifa en
vigor para el envío de la tarjeta postal a Europa, (falta otro
sello de 8 pts, pues se trataba
de un tríptico de tres sellos),
de la obra La bacanal del pintor
italiano Tiziano Vecello, que se
puede admirar en el Museo del
Prado de Madrid.
Esperemos que podamos
seguir disfrutando de nuestra
playa, y que le ganemos esa
batalla al mar, pero sin voluntad política se nos antoja un
sueño de una noche de verano.
*Presidente del Grupo Filatélico y
de Coleccionismo Noulas

i eres un animal lover
tant com nosaltres,
sabràs que enamorar-se
d’una mirada és molt
fàcil! Les mascotes ens donen
gratuïtament amor, lleialtat i
companyia, i fins i tot, ens ajuden amb l’economia domèstica. Eixes caretes fan que
l’estrès i la tensió d’un llarg
dia de treball desapareguen, el
que fa que li lleven algo de
feina a un que altre psicòleg...
Ara, adoptar un animalet es
una gran responsabilitat, i sí,
ho posem amb majúscules.
Tindre un animalet requereix
de temps, diners i compromís,
i no tots som conscients de la
reflexió prèvia que deuríem
fer abanç d’introduir un nou
membre a la nostra família.
En primer lloc, saps que la
vida mitjana d’un gos està
entre els 10-16 anys i la d’un
gat entre els 14-18 anys si l’animal no presenta cap problema
de salut greu? Disposes del
temps necessari per a donar-li
qualitat de vida a una mascota? Tots els animals, al igual
que els humans, requereixen
d’atencions bàsiques; alimentar-los, exercitar-los, dur-los a
les revisions veterinàries i en

alguns casos traure-los a passejar. Els has d’incloure en els
teus plans diaris!
Pots assumir les despeses
que comporta tindre una mascota? Aquestes poden ser significatives: alimentació, atenció
veterinària i imprevistos,
poden arribar a sumes altes.
Està la teua vivenda preparada per a tindre una mascota?
I estàs preparat per bregar
amb els problemetes que pot
causar una mascota? Ratllat de
mobles i pèl de mascotes són
aspectes desafortunats però
molt comuns. Vius de lloguer?
Moltes comunitats poden tindre estatuts sobre la tinença
d’animals. Informa’t!
Estàs considerant l’animal
adequat per al teu estil de
vida? Pensa en els teus entreteniments i observa el teu ritme
de vida... Eres casolà i t’agradaria tindre una boleta de pèl
gatuna veient pelis amb tu? O
t’agrada l’esport i la naturalesa i prefereixes un gos que
puga acompanyar-te? Les respostes a totes aquestes preguntes t’ajudaran a determinar
l’edat, raça, grandària i el
caràcter de l’animal.
Si penses en ampliar la familia amb un membre felí, no
dubtes en contactar-nos! Pots
trobar-nos a xarxes com @coloniesgatsnules o al correu associaciocoloniesgatsnules@gmail.com.
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Salud

De ley

Los beneficios
de la fisioterapia

¿Ciencia ficción o
ciencia jurídica?

JORDI

RAMIRO

Ortí*

Navarro*

L

a fisioterapia es una
rama sanitaria que
engloba muchas especialidades y que a veces
la gente desconoce.
Es muy común que se asocie a un tratamiento al que
se acude después de una cirugía o lesión. Pero la fisioterapia no es únicamente rehabilitación, es también la prevención y readaptación de
lesiones y/o patologías de
cualquier índole, ya sean
derivadas por las actividades
de la vida cotidiana, laborales o actividades deportivas.
La fisioterapia es una
herramienta que no solo consiste en que el paciente se
coloque en una camilla a la
espera de que se le solucione
el problema que lo lleva a
nuestra consulta, es mucho
más que eso.

T

odos conocemos el primer principio de la termodinámica, «la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma».
Sin embargo, ya son menos
los que conocen el segundo
principio, es decir, «la irreversibilidad de los fenómenos físicos».

U GRAN PARTICIPACIÓ EN LA
PRIMERA EDICIÓ DE LA FESTA
DE LA TOMATA DE LES PLATGES

L’associació Platges de Nules, la
Corretjola i l’Associació de Veïns de
les Platges de Nules, juntament amb
la regidoria de Tradicions, van organitzar el 4 de setembre la primera

Festa de la Tomata, amb un taller de
conserva i degustació de 15 varietats, com l’autòctona Cor de Nules, al
costat de la Gola. Hi van col·laborar
La Tosquilla i Grupeco Plana Baixa.

MOVIMIENTO

Supone movimiento, una de
las mejores medicinas que
existen en el mundo, además
de que es natural y no tiene
efectos secundarios, siempre
que se prescriba de forma
adecuada por un profesional
cualificado. Y dentro del
movimiento existen mil
herramientas terapéuticas.
Una de ellas es el entrenamiento de fuerza. Hay un
gran desconocimiento de sus
beneficios y sus efectos terapéuticos en cualquier patología. Por ejemplo: ¿alguna vez
has pensado en cómo la fisioterapia puede ayudar en la
recuperación después de un
ictus? ¿O los beneficios que
puede aportar en la recuperación de enfermos con cáncer?
¿O cómo puede ayudar a prevenir el deterioro físico?

SEGUNDA OPORTUNIDAD

Con la entrada en vigor de la
conocida ley o mecanismo de
la Segunda Oportunidad, se
ha abierto en España la revolucionaria posibilidad de
cambiar las consecuencias
del pasado. De este modo,
como si de una máquina del
tiempo se tratase, ahora se
puede aplicar, una vez fracasado el acuerdo extrajudicial
de pagos, la cancelación de
las deudas a través del beneficio de la exención del pasivo
insatisfecho.
FIN DE LAS DEUDAS

Este mecanismo de ciencia
ficción jurídica es una herramienta legal que permite a
las personas físicas poder
liberarse de sus deudas y
emprender nuevas iniciativas después de haber intentado superar sin éxito el sobreendeudamiento por otros
medios.

U EL XEF NULER ANTONIO
ROMERO ÉS UN DELS 100
MILLORS CUINERS DEL MÓN

La prestigiosa publicació ‘The Best
Chef Awards’ (Premis al millor xef) ha
inclòs al nostre veí Antonio Romero
(dreta) en la llista dels 100 millors cuiners del món. En concret, el situa al

lloc 87 d’una relació on només hi ha
12 xefs espanyols. Este és un més dels
nombrosos reconeixements nacionals i internacionals que ha rebut per
la seua creativitat, dedicació i passió.

¿CÓMO PUEDE AYUDAR?

Este tipo de trabajo ayuda a
la persona a recuperarse de
lesiones musculoesqueléticas, de patologías del sistema
nervioso, sistema cardiovascular, etc. Además, es una
excelente opción a la hora de
prevenir cualquier tipo de
enfermedad.
Por eso, la fisioterapia es
el conjunto de métodos,
actuaciones y técnicas que
ayudan a los pacientes en la
prevención, curación y recuperación de sus diversas
enfermedades.
*Graduado en Fisioterapia y
Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte por la Universidad
Católica
de
Valencia.
Fisioterapeuta de la Clínica de
Especialidades Médicas Medinul
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Esto supone un claro incentivo de la reactivación económica y todo un impulso de
cara a resolver la debilidad
financiera de quienes se
encuentran en una situación
de estancamiento profesional o también en el ámbito
familiar.
Los requisitos para poder
acogerse a este mecanismo
variarán en función de si se
recurre al BEPI (Beneficio de
Exoneración
del
Pasivo
Insatisfecho) provisional o
definitivo.
BEPI DEFINITIVO

U MANOS UNIDAS RECAPTA
2.360 € AMB EL SORTEIG DE
111 REGALS ENTRE ELS VEÏNS

A finals d’agost es van sortejar 111
regals entre el veïnat que va adquirir
els tiquets de Manos Unidas, una iniciativa que substitueix el Sopar de la
Fam. Gràcies als regals dels comerços

i serveis locals, la Caixa Rural i
l’Ajuntament, s’han recaptat 2.360
euros. Hi van assistir al sorteig Marisol
Ballester i José Estañol, de la Caixa
Rural, i una representació municipal.

En el régimen definitivo será
necesario satisfacer las deudas procedentes de determinados créditos, mientras que
si se opta en cambio por acogerse al régimen provisional
será necesario haber intentado celebrar un AEP, o no
haber rechazado una oferta
de empleo en los últimos
cuatro años que se considere
adecuada a las capacidades
del deudor.
*Ramiro Navarro Abogados
Castellón-Nules
Cita previa: 964 058 777
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La recuperació de les festes de Sant
Xotxim i els orígens de la Fira Agrícola
El llibre de Vicent Felip ens permet recordar com els veïns van retornar a les seues tradicions en la posguerra

U

n dels tresors que trobareu a la Nulespèdia és el
llibre La fira de Nules en la
época
contemporánea.
Antecedentes y contexto histórico de
su reinstauración, escrit pel
Cronista de la Vila, Vicent Felip
Sempere,
i
publicat
per
l’Ajuntament de Nules l’any
1998. Amb el pretext d’explicar
els antecedents i el context
històric de la reinstauració de la
fira, el llibre ens dona la major
bibliografia que existeix sobre
l’arrabal de Sant Xotxim, el seu
sentit històric des del segle XIII i
fins arribar a la fira actual.
En aquest Crònica ens detindrem en com es van recuperar
les festes del barri durant la posguerra i el naixement de la fira
en l’època moderna. S’iniciava
així un llarg camí que ha portat
aquesta fira a ser declarada
enguany com a Festa d’Interés
Turístic Autonòmic, coincidint
amb la seua 74ª edició.
En els primers anys després
de la Guerra Civil els veïns del
barri de Sant Xotxim no van fer
festes al seu patró degut al
drama que havien viscut. Eren
unes celebracions que, tradicionalment, s’han considerat com
les més populars de la població,
puc ser perquè en major o
menor mesura, tots i cadascun
dels veïns del barri les sentien
com a pròpies i hi participaven.
L’any 1940, en el carrer del
Milacre i alguns trams de l’avinguda del General Aranda ja es
van penjar banderes, fetes amb
paper de seda de colors o fulls
de diari retallats. Davant de la
casa de Sebastián el Marino es va
organitzar una verbena, amb
una xaranga que va formar ell
mateix i alguns dels seus fills,
que tocaven en la banda. I
Amparo Esbrí Mora, la Panera, i
el Manrico, van muntar el seu
particular espectacle de varietats. Es van rememorar així les
festes d’abans de la guerra i va
nàixer la idea de recuperar-les.
Els anys següents es van anar
incrementant els carrers del
barri que, a la seua manera,
organitzaven la festa.
Tot i que aleshores no hi
havia comissió de festes ni clavaris, mai es va deixar de celebrar la novena al patró ni la
missa que s’oficiava a l’aire lliure, en l’explanada entre l’ermita
i l’antic Camí Reial.
L’any 1942 ja es va adquirir
una imatge de Sant Xotxim,
amb una iconografia diferent a
la de la imatge anterior a la
Guerra Civil. També es van fer
unes andes i per primera volta
des del conflicte bèlic, el patró
va tornar a creuar els carrers en
processó.
L’any següent les festes

R. ESCRIG ARNAU

Aspecte dels ‘corros’ de la fira i de l’expectació que es creava entre el públic que la visitava, l’any 1952.

La nova imatge de Sant Xotxim és trasllada per a la processó del Corpus de 1942.
havien agafat prou força per a
que es recuperara la solta de
vaques. En 1943 van aumentar
els adorns dels carrers, on sempre brillaven els del carrer del
Milacre o del Coeter; es van convocar concursos de curses de
sacs, jocs de cucanyes i de pal
ensabonat, a més d’algun
bateig, casament i enterro de
broma pels carrers del barri. Per
a les celebracions religioses
s’havia adquirit a més una xicoteta imatge del sant.
En
setembre
de
1944
Regiones Devastadas va concloure la restauració de l’ermita, a la
que es van afegir dependències
per a la sagristia. L’any 1945 es
va beneir la nova campana el
matí del diumenge de la festa
major, en la missa dedicada al
patró, així que l’endemà ja va
cridar en memòria pels difunts
en la missa d’ànimes.

El caràcter obert i emprenedor de la gent del barri va
impulsar a que un grup de persones constituiren una comissió
per a coordinar les festes.
També es va publicar el primer
programa, una fulla amb els
dies i hores dels actes previstos.
Així sabem que les festes van
durar del dimecres 18 de setembre al diumenge 22.
El primer dia va tindre lloc el
crit de festes, després anomenat
Pregó, i la resta de jornades
començaven amb despertà, amb
dispar de tronaors i cercavila
pel dolçainer. Dijous i divendres
hi va haver prova i solta de
vaques i per la nit verbena. El
dissabte es va soltar un bou i per
la nit la vela o porrat. El diumenge, festa major, es va celebrar la cavalcada i després de la
missa major es van beneir els
bescuits amb els que es simbolit-

zava el canvi de les dones que
netejaven l’ermita. Per la nit la
processó, amb gegants i cabuts,
i presidida pels clavaris, que
pagaven els actes religiosos, tancava les festes, també amb el dispar de focs artificials.
Però la gran novetat, tot i que
no apareix en el programa, va
ser una iniciativa de Miguel
Gozalbo González, Micalet el
Carreter, que vivia al costat del
forn de la Rulla, davant l’hostal
de Plácido. Molt a prop, eixe
1946 s’havia traslladat Bautista
Martí Cañada, borrianenc, conegut com Batiste el de la Llum perquè
era
el
responsable
d’Hidroelèctrica. Sembla ser
que en una de les tertúlies
davant el forn de la Rulla
Miguel va exposar la idea de fer
una fira, la qual va anar donantse a conéixer pel barri. La gent
es va animar a traure els animals que tenien a casa i demanant a qui sabien que tenien
cavalls, porcs, cabres i altres animals que els portaren a la fira.
Aquesta es va celebrar a l’hort
del que havia d’haver sigut convent de monges, conegut com el
Corralot. Les millors previsions
es van superar, ja que es van
portar molts animals per a mostrar-los, així que el Corralot es va
omplir de gallines, conills,
ànecs, galls d’indi, cavalls, etc.
Tanta va ser la repercussió,
que l’any següent el programa
de festes ja incloia un concurs
de ramaderies. En 1947 les festes van durar huit dies i la fira
va tindre lloc el segon i tercer
dia a l’avinguda del General
Aranda, amb vaques, bous i animals que els veïns tenien a casa.

El tiempo

Un agosto para
no aburrirse
JUAN ANTONIO

Pitarch
Tena

Estimado/a lector/a, que el
ser humano se está cargando
el planeta Tierra es algo más
que evidente. La madre naturaleza muestra su enfado,
provocando olas de calor
extremas, que por suerte
para nosotros han durado
solo unos días, pero que han
sido de órdago, con registros
extremos tanto en las máximas como en las mínimas.
Este agosto hemos tenido
precipitaciones muy breves,
pero con registros torrenciales, que han provocado gravísimos daños en poblaciones
vecinas en infraestructuras
de las playas, garajes inundados o vehículos arrastrados
por las aguas.
Nuestros barrancos y
torrenteras están secos la
mayor parte del año, pero si
se presenta una situación de
gota fría, las aguas llenas de
ira buscan su salida natural
al mar. Salidas que suelen
hallarse en barrancos, donde
la limpieza y mantenimiento
brilla por su ausencia.
Si damos un vistazo por la
hemeroteca y buscamos el 7
de septiembre del 2004,
(hace ya 17 años), nos cuentan las crónicas unas gravísimas inundaciones que se
cegaron en nuestra población y término municipal
con un gravísimo quebranto
económico. Dichas inundaciones trajeron como consecuencia las obras de canalización del barranco de la
Serraleta. Y es que no es
buena idea construir junto a
los cauces de los barrancos y
en zonas inundables.
Iniciamos agosto con una
estabilidad atmosférica muy
acusada, con el anticiclón de
las Azores muy amarrado a
su posición y donde la tranquilidad atmosférica fue la
tónica dominante en todos
sus frentes. En el capítulo de
las temperaturas, comentar
que la media mensual de este
mes fue de 25,51º, y los valores extremos del mes, de
36,5º la máxima y 18º la
mínima, el día 1.
En el capítulo de los vientos, estos fueron de carácter
flojo a moderado, con predominio de los del ESE-SSE y
SE. Tuvimos reventones de
aire cálido, tormentas con
fortísimo aparato eléctrico,
fuertes calimas combinadas
con polvo en suspensión del
desierto africano, noches tropicales, etc.
*Encargado de la estación
meteorológica de Nules
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El Racó del Llaurador es ratifica en la seua
quarta edició com a referent del sector
El fòrum agrícola va acollir xerrades sobre temes molt diversos en una Fira que també va comptar amb l’Associació Local de Llauradors

L

a recuperació de la Fira de
Ramaderia i Maquinària
Agrícola, suspesa fa un
any per la pandèmia,
també va suposar reprendre el
Racó del Llaurador, convertit
durant les tres anteriors edicions en el millor fòrum de tota
l’actualitat agrícola.
El regidor d’Agricultura,
César Estañol, va destacar que
«aquest espai té com a finalitat
acostar al visitant el sector agrari i constituir un punt de
referència i de trobada per al
llaurador on pot informar-se de
diferents temes relacionats amb
aquesta activitat mitjançant les
xerrades programades».
El cicle el va obrir coincidint
amb la inauguració de la Fira el
president
de
l’Associació
Valenciana d’Agricultors (AVA),
Cristóbal Aguado, qui va parlar
primer de la situació actual de
l’agricultura valenciana, i després es va centrar en la plaga del
cotonet de Sudàfrica.
El cap de setmana el Racó del
Llaurador va acollir diverses
xerrades on es van tractar temes
com L’Horta del Rajolar com a
exemple d’agricultura sostenible, ajudes agràries, energia
solar, el cultiu del meló de marjal o solucions per al cotonet.
La Fira també va comptar
amb la presència de l’Associació
Local de Llauradors de Nules,
que va organitzar activitats com
un intercanvi de llavors i un
bingo hortícola.

El president d’AVA, Cristóbal Aguado, i el regidor d’Agricultura, César Estañol.

Adrián Llop, secretari general d’AVA-ASAJA Castelló, va parlar d’ajudes agràries.

La tradició i avantguarda del meló de marjal es va tractar en una de les xarrades.

L’alcalde i el regidor d’Agricultura, en l’estand de l’Associació Local de Llauradors.

Demanden al Ministeri
d’Agricultura pel cotonet
L’Ajuntament de Nules va acollir una reunió a principis del
mes de setembre a la qual hi van
assistir representants dels ajuntaments d’Artana, Moncofa, la
Vilavella i Nules, juntament
amb els presidents de les associacions locals d’agricultors de
Nules i Vila-real.
En aquest encontre es va
informar que tots aquests colectius, juntament amb els agricultors d’altres poblacions de la
Plana de Castelló, han decidit
presentar una demanda administrativa als jutjats per a que el
Ministeri d’Agricultura compense als agricultors per les
«pèrdues i danys» causats per la

perjudicial plaga del cotonet.
Esta decissió es deu al fet que
l’administració central no ha
posat els mitjans necessaris i
suficients per a que es puga frenar l’expansió de la plaga, i
segueix --tot i la reiterada solicitud aquests darrers anys per
part d’ajuntaments i organitzacions agràries-- sense autoritzar,
de forma excepcional, l’ús de
metil-clorpirifos.
Els ajuntaments esmenats
estan disposats a més a facilitar
tota la informació i documentació d’aquesta demanda, als seus
ciutadans per a que si ho consideren es puguen sumar també a
la mateixa.

L’ajuntament de Nules va acollir la reunió per a informar de la demanda al Ministeri d’Agricultura pels danys del cotonet.
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Com a mesures sanitàries, els atletes van eixir amb mascareta i el circuit va ser per l’exterior de Mascarell.

Els més menuts van tindre per primera vegada proves per a ells, en aquest cas per dins de les muralles.

David Parrilla i Sheila Simao guanyen
el 5k de Mascarell amb 250 atletes
Els millors locals van ser Pablo Aguilera i María Pilar Martínez, i per primera vegada es van celebrar curses per als més menuts

L

es curses han tornat a
Nules. Després que a
l’agost es recuperara la
Volta a Peu Trofeu Sant
Roc, el diumenge 12 de setembre també va tornar la cursa
Entre Muralles de Mascarell,
que l’any passat tampoc es va
poder celebrar per la pandèmia.
La cursa, que va formar part
del circuit 5k Província de
Castelló, va mantindre la seua
distància, 5 quilòmetres, però es
va realitzar amb mesures de
seguretat sanitàries, com el
canvi del recorregut, a dues voltes de 2,5 quilòmetres sense passar per l’interior de Mascarell.
El guanyador d’aquesta edició va ser David Parrilla, amb un
temps de 16.06 minuts. El podi
masculí el van completar Pablo
Sanz (16.10) i Galder Núñez
(16.24). Pel que fa a la categoria
femenina, es va imposar Sheila
Simao, amb 18.53 minuts, seguida de Cande Iniesta (19.30) i
Noelia López (20.09).
El millor atleta de Mascarell
va ser Pablo Aguilera, amb
Francisco Javier Monleón segon
i Pedro Bueno tercer, mentre
que la primera local va ser
María Pilar Martínez, seguida de
Teresa Pallarés i Luisa Caraballo.
En total van participar uns
250 atletes, i per primera vegada hi va haver curses infantils
per a categories sub-9, sub-10,
sub-12 i sub-14, on tots van
rebre medalla. En el lliurament
de trofeus van participar l’alcalde de Mascarell, Felipe Sánchez;
el regidor d’Esports de Nules,
Gabriel Torres; i el president del
Club Atletisme Noulas, Emilio
Pedro Galindo.

David Parrilla, primer classificat, entre Pablo Sanz i Galder Núñez.

Pablo Aguilera i Pedro Bueno, primer i tercer locals.

La guanyadora, Sheila Simao, entre les corredores Cande Iniesta i Noelia López.

La millor local, María Pilar Martínez, entre Teresa Pallarés i Luisa Caraballo.

Juan Orenga, amb els atletes participants del CA Noulas, va fer de ‘speaker’.

El Tortiguitas Trail Running Castelló va guanyar el pernil al club més nombrós.
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U EL CD ONDA GUANYA EL
TROFEU SANT BARTOMEU DE
FUTBOL DAVANT EL CF NULES

L’estadi Noulas Antonio Pérez Balada va acollir el
25 d’agost una nova edició del Trofeu Sant
Bartomeu de futbol entre el CF Nules i el CD Onda,
amb victòria del conjunt visitant. Abans de l’inici
del partit, el capità local, Guille Vázquez, va lliurar

U LA COPA DE LA EUROPA
LEAGUE DEL VILLARREAL CF
VA VISITAR NULES

La copa de la Europa League que va guanyar el Villarreal
CF va estar els dies 8 i 9 de setembre als baixos de l’ajuntament de Nules. Els regidors Rosa Ventura, Gabriel
Torres, César Estañol i Raúl García van rebre a José
Manuel Llaneza, en representació del club groguet.

U RAMÓN CANÓS I JOAQUÍN
ARNAL GUANYEN ELS NOUS
CONCURSOS D’EL GALFÍ

El Club de Pesca Esportiva El Galfí va celebrar dos
nous concursos al mes d’agost. El dia 22 va tindre
lloc el Concurs Senior de pesca mar-costa a la
platja del Bovalar. Va guanyar el nuler Ramón
Canós (foto esquerra), mentre que el segon lloc va

un ram de flors a la dama del Futbol, Zaila Ferrer
Moldenhawer, que va fer la treta d’honor amb la
presència del regidor d’Esports, Gabriel Torres. Tot
i que l’equip roget no va mostrar la millor cara
davant l’Onda, l’inici de temporada no ha pogut

U GLORIA FULLER GUANYA
UNA PLATA EN EL NACIONAL
CELEBRAT A PONTEVEDRA

13

ser millor. El CF Nules va guanyar l’Artana per 4-0
en la primera jornada, amb la qual cosa és líder de
la Primera Regional (Grup 2), amb l’objectiu de
l’ascens. El nou entrenador del CF Nules és Manuel
Navarro, amb José Miguel Ferrandis com a segon.

La ciclista veïna de Nules Gloria Fuller continua fent més
gran el seu palmarés. A finals d’agost va participar amb
la selecció valenciana en el campionat d’Espanya Lalin
Bike Race a Pontevedra. El combinat autonòmic va
aconseguir dues medalles, una de plata per a Gloria.

ser per a Carlos Valcárcel i el tercer per a José Luis
Sifre ‘Pocho’. A més, la peça major va ser per a
Carlos Martínez. Finalment, el dia 29 es va realitzar
el Concurs d’aigua dolça a l’Estany, previst inicialment per al dia 15 i que es va haver d’ajornar. En

aquest cas el primer lloc va ser per a Joaquín Arnal
(foto dreta), seguit de David Rubio i Luis Rubio,
mentre que la peça major va ser per a Miguel
Bueso. Van lliurar els trofeus el president, Miguel
Cutanda, i el vicepresident, Miguel Ángel Flich.
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Opinión

La vuelta a la
normalidad...
CeN

E

l domingo 19 de septiembre
finalizó la 74ª edición de la
Feria
de
Ganadería
y
Maquinaria Agrícola de Nules,
que ha llegado con un año de retraso,
pues en 2020 hubo que suspender la
misma, al igual que las fiestas patronales y grandes actos, por la situación sanitaria causada por la pandemia del coronavirus.
Ha sido enormemente gratificante
volver a vivir un evento tan multitudinario en nuestra población, con la
participación responsable de vecinos
y visitantes. Poder ver las calles con
gente paseando, comerciantes, niños
subiendo a las atracciones de feria… y
ello es una muestra más de que cada
vez estamos más cerca de la vuelta a
la normalidad. A esto ha ayudado, sin
duda, el alto porcentaje de vacunación ya con pauta completa en nuestra población.

AGRADECIMIENTO

Queremos aprovechar estas líneas
para agradecer el enorme esfuerzo
que han llevado a cabo estos últimos
meses los miembros de la comisión
organizadora de la feria agrícola. Y
de forma extensiva a los miembros de
la Brigada Municipal, Policía Local,
Departamento
de
Agricultura,
comerciantes y expositores, visitantes… por hacerlo posible.
FIESTAS DE LA SOLEDAT

Nos acercamos al mes de octubre y
por tanto a las esperadas fiestas en
honor a la Mare de Déu de la Soledat,
que tendrán lugar del 1 al 10 de octubre. No podremos hacer, al 100%, las
fiestas que recordamos y que nos gustaría, pero vamos a tratar de ir recuperando actos, acordes a la evolución
sanitaria y que se puedan celebrar en
condiciones de seguridad.
Durante estos días estamos celebrando reuniones varias para ir ultimando la programación y los protocolos pertinentes, aún a la espera de
la actualización de medidas por
parte de la Generalitat valenciana
que se darán a conocer a finales de
septiembre.
LA POLÍTICA DEL NO

Mientras tanto, Nules continúa padeciendo los intentos de bloqueo por
parte del PPOE --coalición de la oposición formada durante esta legislatura por PP y PSOE-- para impedir que
se lleven a cabo inversiones necesarias para el municipio, como el arreglo de caminos rurales, nuevas canastas en el polideportivo, arreglo del
Teatro Alcázar, adquisición de una
máquina para limpiar la piscina…
En el pleno del pasado mes de
agosto no pudimos sacar adelante
una modificación de crédito –pese a
contar con los fondos, sobrantes de
otras partidas- para hacer frente a
estas inversiones, debido a la oposición de estos partidos.

Nosotros creemos
en Nules
PP

H

emos recibido el otoño con el
peor dato del año en materia
de desempleo. Hoy en Nules
son 712 las familias en paro,
las mismas que enfrentan la lacra del
desempleo con un gasto extraordinario que nunca se había producido. La
luz ha alcanzado registros históricos a
manos de quienes lideraron la batalla
contra las eléctricas. Un hachazo fiscal a mano de la izquierda que llega
en un momento crítico. Desde 2019
arrastramos una desaceleración económica agudizada por una pandemia
que ha obligado a muchos vecinos a
cerrar sus negocios. Y no queremos
que este sea el fin que nos depare el
destino. Porque creemos en Nules.
La campaña citrícola enfrenta su
tercer año de lucha contra el cotonet.
Lo hace tras años de castigo socialista
que ha provocado que el fruto del
esfuerzo de nuestros héroes acabara
por tierra. Tras meses de negación, el
metil-clorpirifos se podrá utilizar
solo en aquellos cultivos autorizados
por el Consell del PSOE. El partido
que desde hace años negaba el uso de
este fitosanitario es el que ha llevado
a la ruina al campo y ahora, tras arrasarlo, recurre al único tratamiento
que ha demostrado su eficacia.
Una incompetencia manifiesta a
nivel nacional y autonómico, pero
también local. Los mosquitos nos
mortifican y amenazan con convertirse, otro año, en un problema de
salud pública. Parece que de poco
sirve advertir que las lluvias y el calor
son binomios explosivos que pueden
condicionar nuestra vida, como así lo
han vuelto a hacer ante la inoperancia de quienes deberían evitarlo.
El alcalde sigue apoltronado en su
despacho mientras Nules espera una
reacción que no llega. Porque quienes gobiernan vinieron a gastar y no
a gestionar. Solo así se entiende el
abandono de una localidad que paga
impuestos de primera para recibir
servicios de tercera. Las arterias que
dan vida a nuestros cultivos restan
abandonadas, las llamadas de auxilio
de la calle, ignoradas, y la playa amenazada por una regresión que se abre
camino ante la inacción de quien
gobierna y la bendición socialista.
Nosotros creemos en Nules. Por
eso hemos logrado que nuestra propuesta para reformar la Ley de Costas
y garantizar la pervivencia de las
viviendas singulares que caracterizan nuestra playa tenga esperanza.
Hemos iniciado una campaña informativa para denunciar que quienes
aseguraron que la luz era un bien
público son hoy los que nos la cobran
a precio de oro. Y hemos activado una
campaña para exigir futuro frente a
tanto recorte. De la mano de Nules,
de nuestros vecinos, con un proyecto
de esperanza, ilusión y convicción. El
que alientan Pablo Casado y nuestro
presidente
autonómico,
Carlos
Mazón. Porque creemos en Nules.

Esperando el
presupuesto

Els efectes
secundaris

PSPV-PSOE

Més Nules

L

lega septiembre, fecha que en
el calendario político marca el
inicio de curso, menos en
Nules. Nuestro pueblo vive en
el día de la marmota. El alcalde a la
cabeza y su equipo de gobierno
siguen atrincherados en sus despachos sin querer salir a negociar un
presupuesto para el 2021, o ya mejor
para el 2022. Primero decían que la
culpa era de la oposición por no
negociar; y cuando la oposición estamos en la mesa de negociación, la
excusa es que si no se hace lo que
ellos quieren no quieren sentarse.
Como niños dicen que la pelota es suya
y se la llevan. Los que en campaña electoral se decían adalides de la democracia y la transparencia hoy muestran su verdadero rostro. Hijos de
gatos, mininos, ex militantes del PP,
de derechas de toda la vida.
En nuestras propuestas electorales
presentamos 110.000€ anuales para
inversiones rurales, lo que a día de
hoy (2020 y 2021) hubiera supuesto
220.000€ para caminos rurales e
infraestructuras. Este sería el segundo curso con servicio de enfermería
escolar para los colegios. El inicio de
curso para los estudiantes que han de
trasladarse fuera sería con una beca
transporte como ya tenían la legislatura pasada y mejorada. Un bonoguardería para las familias que usan
plaza en los centros infantiles. Esto
está en nuestro programa electoral y
es punto de partida para negociar.
Hemos visto como sí ha habido
acuerdo para mejorar la dotación
presupuestaria de las AMPAS para
mejorar las extraescolares adaptadas
a la normativa COVID. Pero por
mucho que hemos solicitado un plan
de ayudas a los comercios no ha habido forma de lograrlo. Pusimos sobre
la mesa negociar líneas de ayudas:
una para gastos corrientes (basuras,
alcantarillado, ibi…) y una por cierre
de negocios, lo que podría suponer
hasta 2.500 € de ayudas a nuestros
comerciantes. No quisieron ni hablar
del tema. Las subvenciones, al final
de Generalitat o la Diputación.
Desde 2018 con el contrato de
mantenimiento de vías públicas,
están las mediciones y memorias
para ejecutar las reformas de las
rotondas de la Puerta del Sol y de la
Avenida Valencia para mejorar el
desagüe y evitar inundaciones de las
calles San Ramón, Padre Tomás Lucas
y San Isidro. Siguen los planos en un
cajón por falta de gestión del equipo
de gobierno. Y siguen sin negociar las
propuestas del PSPV-PSOE para desojar la margarita con el PP. El pueblo
sigue en el día de la marmota.
Alguien deberá preguntarse en CeN
si vetar a los socialistas en el gobierno ha beneficiado al municipio o solo
a los que consiguieron un sueldo.
Felicitar a la Comissió de Sant
Xotxim per les seues festes, l’any que
vé més i millor!

M

és Nules, en silenci ens
movem, des del silenci treballem. No necessitem cap
ostentació per a fer creure
que som millors que ningú, perquè
no ho som, però alguns sense
aqueixa ostentació no serien res.
La pandèmia de la covid-19 és ben
cert que ha fet estralls, al nostre
poble tambè, afortunadament s’han
trobat remeis que la van esmorteint.
Però en el nostre municipi existeixen
dues pandèmies més que tampoc ens
deixen avançar, dues pandèmies que
bloquegen el normal funcionament
del nostre poble al seu antull i voluntat, això sí, molt dignes elles diuen
que és pel bé comú torpedinant a
saber per quins interessos a qui es
pose per davant, i per davant semblen no adonar-se que als qui torpedinen és exclusivament a les veïnes i
veïns del nostre poble.
Alguns il·lusos creien que després
de la covid-19 a totes i tots ens faria
millors, però per desgràcia no és així.
Les dues pandèmies instal·lades al
nostre Ajuntament, una egocèntrica,
l’altra sense rumb, es retroalimenten
mútuament, es complementen a la
perfecció sense importar-los els més
mínim els efectes secundaris encara
tenint a la seua mà la clau per a frenar-los. Però també són conscients
que totes les claus no valen, per
exemple la clau del xantatge.
I l’única clau, la bona, aqueixa
clau té un problema, que si algun dia
li donen la volta obririen la caixa de
la realitat quotidiana, davant
aqueixa realitat haurien d’acostar el
muscle i això, vulgues que no, suposa
un gran esforç. Per contra deixant la
clau en posició estàtica, vulgarment
coneguda com la posició del «no», o a
vegades la del «m’abstinc», els suposa
continuar estenent la seua particular
pandèmia, això sí, sota el mantell
protector de totes i tots, d’ací i allà i
perquè més no hi ha.
Per fortuna per a tots la covid-19
va baixant cada dia de manera exponencial gràcies a totes les mesures
preses per les diferents autoritats
implicades i la conscienciació de la
ciutadania en general, excepte les
posicions negacionistes.
Les nostres pandèmies estrictament locals també es podrien qualificar de negacionistes i podem preveure que així seguiran fins a ben entrat
l’any 2023, no són bones notícies
però és el que tenim, llevat que els
addictes als negacionistes pandèmics
tingueren la capacitat de ser menys
viscerals i intentaren rebaixar la perllongació d’aquests virus.
Per sort per a cada pandèmia es
van descobrint vacunes noves, fins i
tot per a les nostres dues arrelades
pandèmies, eixes vacunes ja es van
inventar fa molts anys i la seua
eficàcia està més que contrastada, no
tenen un nom complicat d’entendre,
són les vacunes de les urnes.
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Agenda

Nou curs del Centre FPA, tot un referent

LA POLICIA LOCAL CELEBRA EL
29 DE SETEMBRE LA FESTIVITAT
DEL SEU PATRÓ, SANT MIQUEL

L’escola d’adults local té oberta la matrícula i ofereix cursos de valencià, anglés, per al temps lliure i per a millorar la formació

E

l Centre de Formació de
Persones Adultes (FPA) de
Nules ultima algunes
matriculacions per a
començar amb els diferents cursos que tindran lloc enguany.
De fet l’escola d’adults prepara
cada any una ampla oferta educativa que l’ha portat a ser un
centre referent en formació permanent a la Plana Baixa.
Així, compta amb cursos de
titulació oficial ja que s’ofereix
la possibilitat de finalitzar els
estudis a les persones que haver
de deixar-los. Per tant, es pot
obtindre
el
Graduat
en
Secundària en horari vespertí,
el que facilita cursar els estudis.

Molts alumnes aprofiten la
formació per adquirir noves
competències professionals i
tindre més oportunitats de treball. El Centre compta amb els
Cursos de Preparació per a les
Proves
d’Accés
a
Cicles
Formatius de Grau Mitjà i Grau
Superior, i el Curs de Preparació
per a l’Accés a la Universitat per
a majors de 25 i de 45 anys.
El període de matrícula
d’alguns cursos encara està
obert i les persones interessades
es poden informar a la secretaria del Casal Jove, per telèfon
cridant al 678 18 97 80 ó 678 18
97 73 o escrivint un correu al
mail fpa@nules.es.

La regidora d’Educació, Rosa Ventura, amb l’alumnat de Graduat en Secundària.

U El proper dimecres 29 de
setembre, com ja és tradicional,
la Policia Local de Nules celebrarà la festivitat del seu patró,
Sant Miquel. Els actes s’iniciaran a partir de les 9.30 hores a la
plaça Major de la localitat, on
com és habitual els agents de
Nules formaran i es tornarà a
reconéixer la seua tasca.

TRANSPORT URBÀ NULES
SERVEI ESPECIAL DE
TRANSPORT ESCOLAR a les
platges en juny i setembre. Durant
els mesos de juny i setembre el servei de
platja de temporada alta farà el següent
trajecte addicional

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

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

Jardí-RENFE

07:10

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

Tales

07:11

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

Purissima

07:14

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

Santa Bàrbara

07:15

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

Sant Bartomeu

07:16

Marc A. Ortí

07:18

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

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

Far

07:23

la Plana Baixa

07:24

Plana Baixa

Armada Espanyola

07:25

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

Mallorca

07:26

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

Gola

07:27

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

Columbretes

07:28

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

Menorca

07:29

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

L´Estany

07:30

Mediterrani

07:31

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

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

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

Far

07:32

Pujada

07:39

Pujada

Jardí-RENFE

07:40

Jardí-RENFE

FARMACIES
DE GUÀRDIA

DIA

CARRER

DIA

CARRER

DIA

CARRER

DIA

CARRER

15

AV DIAGONAL, Nº 4

19

CL PURISIMA, Nº 89

23

CL MAYOR, Nº 60

27

AV DIAGONAL, Nº 4

16

CL CUEVA SANTA, Nº 31

20

CL SAN BARTOLOME, Nº 2

24

CL MAYOR, Nº 70

28

CL CUEVA SANTA, Nº 31

17

CL MAYOR, Nº 60

21

AV DIAGONAL, Nº 4

25

CL PURISIMA, Nº 89

29

CL MAYOR, Nº 60

18

CL MAYOR, Nº 70

22

CL CUEVA SANTA, Nº 31

26

CL SAN BARTOLOME, Nº 2

30

CL MAYOR, Nº 70

AJUNTAMENTDENULES
Seguei
xnosenl
at
euaxar
xaf
avor
i
t
a
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