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Els bous tornen      
a rodar pels 
carrers de Nules

U Com altres poblacions de la 
província de Castelló, Nules 
ha tornat a celebrar bous al 
carrer. Va ser una setmana 
després de les festes patronals, 
quan van canviar les restric-
cions del Consell. PÀG. 3

 

Activa Nules 
repartirà 12.000 € 
fins al desembre
U Activa Nules impulsa una 
nova campanya de promoció 
del comerç local en la qual es 
repartiran un total de 12.000 
euros en vals de 100 euros en 
tres sortejos fins al proper 
mes de desembre. PÀG. 7

Homenatge a la Soledat
La reina de la vila, Jèssica Gozalbo (dreta), amb la seua dama Cristina Cuesta, davant la imatge de la patrona, abans del trasllat de la Soledat a l’església arxiprestal.
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 ITema del mes

Nules recupera les celebracions de la Soledat 
i els bous tornen als carrers de la població
Ja superada la pandèmia de la covid, la localitat va recuperar tradicions com la processó en honor a la patrona i els festejos taurins

L ’Ajuntament de Nules va 
recuperar de l’1 al 10 
d’octubre les festes patro-
nals de la Mare de Déu de 

la Soledat amb una programa-
ció d’actes «concentrats en els 
dos caps de setmana per a que 
poguera participar més gent», 
com va explicar el regidor de 
Festes, Gabriel Torres. 

Així, es van succeir actua-
cions musicals com els tributs a 
U2, Alejandro Sanz o Rocío 
Jurado, Manolo Escobar i Nino 
Bravo, a més de representacions 
per als més menuts i exposi-
cions com De hierro frío a hierro 
vivo, de José Collado, amb obres 
pels carrers de Nules. 

També van destacar el con-
cert de pasodobles de la Banda 
Artística Nulense, o la Nit de la 
Torrà en els casals de les penyes, 
que van poder tornar a obrir. 

Les celebracions van culmi-
nar el diumenge 10, Festa 
Major. Pel matí va tindre lloc el 
trasllat de la Mare de Déu de la 
Soledat de la seua capella a 
l’església arxiprestal, on es va 
celebrar la missa, amb càntics 
de la Coral Sant Bartomeu i 
l’assistència de les autoritats 
locals; la reina de la vila, Jèssica 
Gozalbo, i la seua cort d’honor. 

Ja de vesprada, en l’ofrena, 
degut a les restriccions, només 
van participar la reina, les autori-
tats, les capelleres i les camare-
res. Per últim, el moment més 
esperat, ja que feia dos anys que  
la patrona no desfilava per Nules. 

A més, del 15 al 17 d’octubre, 
retirades les restriccions, van tor-
nar els bous al carrer, amb cinc 
de l’Ajuntament, dos d’ells embo-
lats, i un de la Penya el 7. El Saló Multifuncional va acollir el ball per a la gent major amb el Dúo Neo. Es van programar representacions per als menuts, com ‘Caperucita karateca’.

Els més joves van poder gaudir amb un ‘encierro’ infantil i així van tornar a divertir-se com feia molt de temps que no ho feien, amb ‘bous’ pensats per a ells.

La imatge de la patrona va tornar a recórrer els carrers de la localitat després de dos anys.

La plaça Major es va omplir de públic en els diversos concerts programats. El grup nuler Never Mind va actuar de nou en aquestes celebracions.

Les autoritats i la cort d’honor van assistir a la missa en honor a la Mare de Déu de la Soledat.
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La Coral Sant Bartomeu va tornar a oferir la serenata a la Mare de Déu de la Soledat en la seua capella.

 

Sole Mechó i Carmen Pesudo van exposar els seus quadres a la sala d’exposicions de la Caixa Rural.

Jacinto Domínguez va exposar la mostra ‘Del cubismo al abstracto lírico’.

José Collado, amb una de les seues obres que van eixir al carrer en la mostra ‘De hierro frío a hierro vivo’.

La plaça Major va registrar un ple absolut en la tornada dels bous al carrer dos anys després. El primer bou embolat d’enguany va donar bon joc, com la resta de les exhibicions d’octubre.

Moncofa (Castellón)
c/ Mayor (frente a la iglesia)
www.deltao2.es - 638 15 35 85
Escanea el QRcode para más info

DeltaO2 te recuerda que
es posible disfrutar de una
jubilación saludable

y evitar las enfermedades
típicas de la vejez

Toma el control de tu bienestar: NÚTRETE - OXIGÉNATE - HIDRÁTATE
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Francesc Viadel i Girbés guanya la 
Flor Natural dels LXVII Jocs Florals

C om ja és tradició, les fes-
tes patronals de la 
Soledat van tindre com a 
preludi el lliurament 

dels LXVII Jocs Florals Vila de 
Nules, un dels esdeveniments 
culturals més importants que se 
celebren a la població i un dels 
certàmens literaris en valencià 
més importants de la 
Comunitat Valenciana. 

L’acte d’entrega de premis va 
tindre nombrosos canvis respec-
te al que venia sent habitual, 
començant per l’escenari, ja que 
es va traslladar del Teatre 
Alcázar al pati del Convent, a 
l’aire lliure i amb un menor 
nombre de convidats degut a les 
limitacions d’aforament. Tal 
com va destacar l’alcalde, David 
García, durant la seua interven-
ció, l’equip de govern tenia clar 
que enguany havia de recupe-
rar-se aquest esdeveniment, sus-
pés el 2020 per la covid-19, tot i 
que les restriccions obligaren a 
una versió diferent de la gala, 
que finalment va ser tot un èxit. 
L’alcalde va presidir la vetlada i 
va ser l’encarregat de fer el lliu-
rament de premis juntament 
amb la regidora de Cultura, 
María José Esteban. 

La Flor Natural d’enguany, el 
principal guardó del certamen 
literari, patrocinat per 
l’Ajuntament amb 4.000 euros i 
la publicació de l’obra, va ser 
per a Francesc Viadel i Girbés, 
l’autor de l’obra que porta per 
lema Infant d’hivern. El  guanya-
dor és fill d’Algemesí, periodista 
i escriptor, doctor en Sociologia 
per la Universitat de València i 
professor de Periodisme a la 
Universitat Ramon Llull. Es va 
iniciar com a periodista al diari 
Levante l’any 1988, i ha estat 
membre de l’equip d’investiga-
ció del setmanari El Temps, del  
qual va ser cap de redacció. 
Enguany ha guanyat el premi 
Teodoro Llorente de novel·la 
negra amb L’estiu dels brivalls.   

L’acte es va celebrar al pati del Convent, on també es va presentar el llibre guanyador en 2019

El pati del Convent es va convertir en un escenari original i d’excepció per al lliurament dels premis dels Jocs Florals.

 

La vetlada es va obrir amb la 
presentació del llibre guanya-
dor de la Flor Natural de l’últi-
ma edició, la de 2019, Mentre 
dorms, de Lola González 
Montolío. La mateixa autora ha 
guanyat enguany el premi Anna 
Rebeca, destinat als fills de 
Nules, per l’obra Al meu albir, 
premi dotat amb 1.000 euros. 

Així mateix, el jurat va deci-
dir que el premi Poemari 
Infantil, dotat amb 500 euros, 
siga per a l’obra Endevinalles 
endevinades de Jesús Girón 

Araque, i Carles Jardí Pinyol va 
obtindre el premi de tema 
Religiós  o Ètic, premiat també 
amb 500 euros, per a l’obra ano-
menada Bústia d’ocàs. 

També es van lliurar els V 
Premis d’Investigació i 
Divulgació, on el premi 
Investigació lingüística sobre el 
valencià, va ser per al treball que 
porta per lema Del Maestrat a la 
Plana de Nules, de l’autor Óscar 
Pérez Silvestre, i que patrocina 
amb 2.000 euros l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua. 

 

U PILAR ESCRIG VIDAGANY 
PRESENTA EL SEU LLIBRE 
‘LA VIDA EN VERSO’ A LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 

L’autora Pilar Escrig Vidagany va pre-
sentar, el divendres 8 d’octubre a la 
Biblioteca Municipal José Vicente 
Felip Monlleó, la seua obra ‘La vida en 
verso’, amb la presència de la regido-
ra de Cultura, M. José Esteban.

L’alcalde i la regidora de Cultura lliuren el seu guardó a Francec Viadel i Girbés.

 

U ÓSCAR PÉREZ DONA A 
CONÉIXER LA NOVA EDICIÓ 
DEL POEMA ‘SEIDIA’  SOBRE 
LA CONQUESTA DE JAUME I

La Biblioteca Municipal José Vicente 
Felip Monlleó va ser l’escenari de la 
presentació de la nova edició del 
poema ‘Seidia’ (1920), el qual parla de 
la conquesta de Jaume I, a càrrec 
d’Óscar Pérez, coautor de l’edició.

 

U PRESENTEN ELS NOUS 
LLIBRES DELS AUTORS 
YACO LARA I ESPERANZA 
AYALA A LA BIBLIOTECA

El 6 d’octubre la sala d’exposicions de 
la Biblioteca Municipal va acollir les 
primeres presentacions de llibres de 
les festes, amb ‘¿Pensamiento o reali-
dad?’ de Yaco Lara (e), i ‘Vivo en la 
duda’, d’Esperanza Ayala (d). 

La regidora de Cultura, M. J. Esteban (d), amb l’autora nulera Lola González.
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En el 9 d’Octubre

A
quest mes hem comme-
morat el 9 d’Octubre, el 
dia de tots els valen-
cians; el dia en què 

ressona el nostre himne regio-
nal i se’ns estarrufa la pell, que 
vestim els nostres balcons amb 
la senyera valenciana, que ofe-
rim un tribut al nostre rei 
Jaume I, que ha passat a la 
història amb el sobrenom de 
Conqueridor –encara que tèc-
nicament poca guerra va 
haver-hi en la conquesta del 
Regne de València, sinó més 
aviat setges--, però que bé 
podria haver passat a la història 
per ser el monarca que va 
començar a atorgar-nos la iden-
titat pròpia dels valencians. 

I és que, des de llavors, s’ha 
anat configurant la nostra 
història fins a dia de hui. Una 

L’orgull de ser de Nules i valencià
GUILLERMO 

Latorre* 
sempre creant oportunitats, 
orgullosos de la nostra terra i el 
nostre llegat. I sempre amb 
l’orgull de tindre uns costums i 
un idioma, el valencià, propis. 

Molt de temps ha passat des 
que el rei Jaume I donara a 
Guillermo Ramón de Moncada, 
el 16 de setembre de 1251 en 
Tamarit, el Castell i Vila i Llocs 
de Nules; exactament 770 anys. 
És en aqueix moment quan 
comença a escriure’s la nostra 
gloriosa història com a poble 
fins al dia de hui. I al costat de la 
celebració del dia de tots els 
valencians i valencianes, voldria 

reivindicar la figura de les dues 
grans famílies que van confor-
mar el nostre poble, Nules: els 
Moncada i els Centelles. Dues 
famílies que hem d’encimbellar 
per la seua importància no sols 
en el nostre municipi, sinó a 
més dos de les famílies més 
importants del regne durant 
l’Edat Mitjana i Moderna. Nules 
no sols és un municipi de la 
Plana Baixa; Nules va ser cap de 
la Baronia de Nules i, posterior-
ment, part del gran Marquesat 
de Quirra. Nules va ser, i serà, 
part de la història de la nostra 
terra valenciana. 

història repleta d’alts i baixos, 
guerres, disputes senyorials; 
fins i tot vam veure com els nos-
tres drets com a valencians van 
ser revocats. Però el nostre 
caràcter fa que sempre ens 
alcem; que mirem cap endarre-
re amb nostàlgia veient com 
hem crescut com a poble, però 
sense perdre el rumb de cap a 
on anem. Perquè som un poble 
treballador, que mai es rendeix, 

Finalitze amb unes paraules 
que va pronunciar el rei Pere IV 
d’Aragó, conegut com a Pere el 
Cerimoniós i descendent de 
Jaume I, en Corts l’any 1370:  

«Tot rei, e tot príncep, e tot 
senyor, e tot hom a qui és 
comanat regiment de gents, 
deu haver dues condicions vers 
lo poble; e lo poble deu haver 
una condició vers lo senyor. La 
primera condició que el senyor 
o el regidor del poble deu 
haver és que sia just regidor, 
savi e prudent. La segona con-
dició que el senyor o el regidor 
del poble deu haver, és que sia 
adit defensador, prous e 
valent. La terça condició, que el 
poble deu haver a son rei, és 
que li sia lleial servidor, prest e 
obedient». 
*Historiador i regidor de Patrimoni

Nules es va sumar a les celebracions del 9 
d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, i ho va 
fer d’una manera especial, ja que després d’un any 
amb restriccions per la pandèmia, va reprendre la  

Processó Cívica. La societat nulense va eixir al 
carrer a acompanyar a la Real Senyera des de 
l’Ajuntament fins a l’avinguda de Jaume I, on es va 
fer el tradicional acte d’homenatge al rei En Jaume 

I. Hi van participar la Banda Artística Nulense, la 
Colla de Dolçainers i Tabaleters, la Coral de Sant 
Bartomeu, la Coral Veus de Cor del CEAM i repre-
sentants de les diferents comissions de festes.

U CELEBREN UNA PROCESSÓ 
CÍVICA PER A COMMEMORAR 
LA FESTA DEL 9 D’OCTUBRE

 

El 12 d’octubre, amb motiu del Dia de la Hispanitat 
i la festivitat de la Mare de Déu del Pilar, com es tra-
dició, els membres de la Guàrdia Civil de Nules van 
formar a la plaça Major davant una representació 

de les autoritats locals. A continuació, tots van 
assistir a la missa solemne en honor a la Mare de 
Déu del Pilar que es va oficiar a l’església arxipres-
tal. També hi van assistir la reina de la vila, Jèssica 

Gozalbo, i la seua cort d’honor, a més d’una repre-
sentació del veí Ajuntament de la Vilavella, 
encapçalada per la seua alcaldessa, Carmen 
Navarro, i la regidora Inmaculada Traver.

U FORMACIÓ DE LA GUÀRDIA 
CIVIL I MISSA EN HONOR A LA 
MARE DE DÉU DEL PILAR

 

La Policia Local de Nules va commemorar el 29 de 
setembre la festivitat del seu patró, Sant Miquel. 
Un acte que va servir enguany per a acomiadar a 
un dels agents més veterans, Vicent Vedrí, que va 

deixar de prestar servei aquest setembre per la 
seua jubilació després d’estar 38 anys formant part 
de la plantilla de la Policia Local de Nules. En 
aquest acte van estar presents alcaldes i regidors 

de la Policia Local d’anteriors legislatures que van 
voler acompanyar en aquest dia a l’agent Vicent 
Vedrí. La plantilla va formar a la plaça Major per a 
visitar després la capella de Sant Miquel.

U NULES ACOMIADA VICENT 
VEDRÍ EN LA FESTIVITAT DEL 
PATRÓ DE LA POLICIA LOCAL
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 IEl nostre patrimoni

El diumenge 17 es va visitar l’escola Cervantes en la segona ruta Rodacarrers, amb la col·laboració de La Corretjola.

Organitzen 12 rutes patrimonials 
per a potenciar el turisme tot  l’any

L ’Ajuntament de Nules, 
mitjançant les regidories 
de Turisme i de 
Patrimoni, ha posat en 

marxa un projecte amb el que 
es vol potenciar les visites turís-
tiques al llarg de tot l’any, al 
mateix temps que es dona visibi-
litat a la riquesa patrimonial de 
la localitat.  

Així, s’han presentat les 
Rutes Patrimonials de Nules que 
engloben dotze rutes patrimo-
nials fruit d’anys de treball, 
d’investigació en arxius, entre-
vistes i visites, a més de les 
corresponents tasques de condi-
cionament dels llocs que seran 
visitats. En concret, s’ha previst 
dur a terme deu rutes per a 
aquest any 2021, més dos que se 
sumaran l’any vinent.  

Les rutes s’han anomenat 
Benicató, Rodacarrers, Aigua, 
Mascarell, Modernisme, Platges 
de Nules, Museu de Medallística 
i Guerra Civil. I altres quatre 

Alguns dels recorreguts són inèdits i també pretenen donar visibilitat al patrimoni local

inèdites com són Regions 
Devastades, Capelles, Muralles i 
Orígens de Nules. La primera va 
tindre lloc el 10 d’octubre a les 
11.00 del matí i fins a Nadal tots 
els diumenges hi haurà una 
ruta diferent. Per a apuntar-se, 
atés que l’aforament està limi-
tat, les persones interessades 
poden inscriure’s escrivint un 
correu electrònic a l’adreça   
turisme@nules.es. A més, al web 
de l’Ajuntament, www.nules.org, 
es poden descarregar els díptics 
amb la informació.  

L’edil de Turisme i 
Patrimoni, Guillermo Latorre, 
explica que «seguint amb 
l’objectiu marcat des de les regi-
dories de Turisme i Patrimoni 
de posar en valor i externalitzar 
el patrimoni local s’ha treballat 
en aquest projecte lligat també 
a la importància de preservar, 
consolidar i donar a conéixer 
tot el nostre patrimoni. Aquest 
projecte naix amb l’esperança 
que es mantinga en el municipi 
durant molts anys, indiferent-
ment de qui estiga en el govern 
municipal». 

En el projecte ha participat 
la Comissió Tècnica de 
Patrimoni formada per Miguel 
Ángel Sanz, Josep Romero, 
Manel Alagarda, Manolo 
Miralles, Antonio Mechó, Julián 
Clausín, Juanma Gavara i Josep 
Jordà, tots ells experts en les 
seues respectives matèries, els 
quals són els encarregats de 
guiar als visitants.

Volen recuperar l’antic 
orgue de Nules amb la 
col·laboració de tots

El darrer 4 d’octubre, dins de 
la programació cultural amb 
motiu de les celebracions 
patronals de la Mare de Déu de 
la Soledat, va tindre lloc al saló 
de la Caixa Rural Sant Josep de 
Nules la presentació de l’acte 
L’Orgue de Nules un projecte de 
tots, amb el qual, mitjançant 
una campanya d’apadrina-
ment de tubs, qualsevol perso-
na o empresa podrà col·laborar 
activament a recuperar una 
part perduda del patrimoni de 
la localitat de Nules.  

I és que es té constància de 
l’existència d’un òrgan a 
l’església Major del municipi 
almenys des de l’any 1563; un 
instrument que, segons les 
fonts primàries, va ser amb el 
temps objecte de contínues 
millores per a goig de la socie-
tat, però que, en 1938, a con-
seqüència de la Guerra Civil, 
amb l’ensulsiada de l’església 
també es va perdre l’òrgan. 

Ara, la Comissió de l’Òrgan, 
formada per l’Ajuntament de 
Nules, la Caixa Rural Sant 
Josep de Nules, la Parròquia 
local, l’Associació l’Orgue de 
Tots, l’Associació Musical 
Artística Nulense i l’Associació 
Cultural La Corretjola, després 
de dos anys de treball, presen-

ten una campanya transversal 
a la societat de Nules en la 
qual es podrà apadrinar un o 
diversos tubs d’aquest instru-
ment per a recuperar aquella 
part del nostre passat.  

Les donacions, que podran 
ser de 50, 100, 250, 500, 1.000 
i 1.500 euros, podran realitzar-
se a través del QR habilitat en 
el díptic que serà repartit per 
tot el municipi, a través de la 
pàgina web www.orguedenu-
les.com, en aquesta mateixa 
pàgina del Crònica o en les ofi-
cines parroquials (Plaça Major, 
10) els dimecres en horari de 
10.30 a 12.30 hores i de 20.00 a 
21.00 hores. 

 
INSCRIPCIÓ DEL NOM EN ELS TUBS 
En paraules de l’edil de 
Patrimoni, Guillermo Latorre, 
«el projecte cobra encara més 
rellevància si cap per ser trans-
versal, perquè no exclou a 
ningú, perquè ens unirà a tots 
com a poble siguem qui 
siguem i pensem com pensem, 
i perquè és una magnífica 
oportunitat de fer història atés 
que el nom dels donants serà 
gravat en els tubs, de manera 
que podrem deixar la nostra 
petjada i un gran llegat a les 
generacions posteriors».

‘L’Orgue de Nules, un projecte de tots’ es va presentar a la Caixa Rural.

La Regidoria de Patrimoni ha col·laborat en 
la publicació del llibre ‘Retaules Ceràmics 
en l'àmbit rural de la Plana Baixa’, 
d’Estanislao Lengua. Nules és el municipi 
amb més retaules de la publicació, 43.

U NULES COL·LABORA 
EN UN LLIBRE SOBRE 
RETAULES CERÀMICS

U Benicató, Mascarell, 
Modernisme, Capelles, 
Platges de Nules o 
Guerra Civil són algunes 
de les propostes
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El regidor Raúl García i Mar Arámbul van presentar la nova campanya d’Activa.

Activa Nules repartirà 
12.000 euros en vals de 
100 euros fins al desembre

 

L’11 d’octubre va començar ofi-
cialment la nova campanya 
d’Activa Nules que 
l’Ajuntament de Nules, 
mitjançant la regidoria de 
Comerç, posa en marxa per a la 
dinamització i la promoció tant 
del comerç local com dels esta-
bliments d’hostaleria i de les 
empreses de la localitat. 

En aquest sentit, la cam-
panya es desenvoluparà al llarg 
dels mesos d’octubre, novembre 
i desembre, i es repartiran un 
total de 12.000 euros, donat que 
els premis consistiran en 40 vals 

de 100 euros a sortejar en cadas-
cuna de les tres convocatòries a 
celebrar durant la campanya, 
per a consumir en els comerços 
i locals adherits.  

En concret, els sortejos es 
celebraran els dies 5 de novem-
bre, 3 de desembre i 17 de 
desembre als baixos de l’edifici 
de l’antiga Cambra Agrària.  

Per a participar, les empreses 
faran entrega als seus clients 
d’un passaport que s’haurà de 
segellar per 10 comerços o nego-
cis diferents, per compres de 10 
euros mínim, que tinguen en 

els seus locals el distintiu 
«Establiment col·laborador». 
Una vegada complimentat es 
dipositarà en l’urna que s’ins-
tal·larà als baixos de l’edifici de 
l’antiga Cambra Agrària.    

«Esperem que tant el nostre 
veïnat com el dels pobles del 
voltant participen d’aquesta 
nova iniciativa amb la que es vol 
promocionar les compres en el 
comerç local», comenta el regi-
dor de Comerç, Raúl García. 

Per la seua banda, la respon-
sable de comunicació de la cam-
panya, Mar Arámbul, assenyala 
que «amb aquesta campanya 
també es pretén donar visibili-
tat al comerç local i dotar 
d’eines els establiments partici-
pants per a que puguen poten-
ciar al màxim la seua empresa».  

Així, la campanya es difon-
drà amb cartelleria i es portarà 
a terme una destacada promo-
ció en xarxes socials.  

L’alcalde demana a la 
ministra Ribera accelerar 
les obres del litoral

L’alcalde de Nules, David 
García, va assistir el darrer 
cap de setmana de setembre 
a La Adrada (Ávila) a la pri-
mera trobada de la xarxa de 
Pobles Màgics d’Espanya, de 
la que Nules i Mascarell for-
men part. Allí va mantindre 
una conversació amb la vice-
presidenta del Govern i 
ministra per a la Transició 
Ecològica i el Repte 
Demogràfic, Teresa Ribera. 

Donat que les competèn-
cies en Costes depenen 
d’aquest ministeri, García li 
va traslladar a la ministra la 
necessitat d’accelerar les 
obres de defensa i regenera-
ció del litoral de Castelló Sur, 
especialment a Nules. 
«Després de dècades sofrint 

una imparable regresió, a causa 
del Port de Borriana i de la 
manca de construcció d’espi-
gons defensius, els temporals 
marítims, per suaus que siguen, 
provoquen greus danys a les 
nostres platges i fan perillar el 
patrimoni més valiós del poblat 
marítim: les casetes». 

L’alcalde va indicar a la 
ministra que no es poden accep-
tar actuacions separades i sim-
ples, com les que pretén fer  
Costes --en Nules, per exemple, 
en un tram de Les Marines i 
Bovalar--, i que s’ha de realitzar 
una actuació valenta, integral i 
que solucione la problemàtica. 
També va demanar a la ministra 
que es desbloqueje el projecte 
de canalització del Barranc Juan 
de Mora fins a la platja.

L’alcalde de Nules, David García, amb la ministra Teresa Ribera.

 

Les màquines ja estan treballant al polígon de la Senda Mitjana, entre d’altres del terme municipal de Nules.

Millores en els polígons industrials 
Senda Mitjana, la Mina i Cardanelles

L ’Ajuntament de Nules 
està portant a terme 
actuacions de millora en 
els polígons industrials de 

la Senda Mitjana, la Mina i 
Cardanelles, amb les que es vol 
modernitzar i dotar de noves 
infraestructures i de serveis a 
aquestes zones industrials. 

Les obres han començat 
recentment. En concret, al polí-
gon industrial de la Senda 
Mitjana s’estan realitzant actua-
cions de millora d’infraestructu-
res amb un import de 209.680 
euros, que contemplen una 
aportació municipal de 44.340 
euros. Mitjançant aquest projec-
te es vol crear un carril bici que 
recorrerà tot el polígon, també 
es preveu renovar les voreres, al 
mateix temps que millorar la 

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

seguretat viària i accessibilitat 
amb nous passos de zebra, es 
dotarà a la zona de mobiliari 
urbà, vegetació, i es millorarà la 
recollida d’aigües pluvials en 
especial en la zona del pas sub-
terrani del camí la Mar.   

També s’està executant el 
projecte de millora d’infraes-
tructures al polígon industrial 
Sector 2 la Mina, amb 143.171 
euros, dels quals 24.811,54 
euros són finançats per 
l’Ajuntament. Entre les actua-
cions previstes es troba una ruta 
biosaludable, la millora de les 
zones enjardinades i plantació 
d’arbres, la instal·lació d’embor-
nals per a la recollida d’aigües 
pluvials, la instal·lació de noves 
boques d’incendi i la renovació 
de la senyalització. 

Al polígon de Cardanelles 
s’està materialitzant també el 
projecte de millora d’infraes-
tructures tecnològiques amb un 
pressupost de 60.000 euros, dels 
quals 10.398 euros corresponen 
a finançament municipal,  i que 
contempla instal·lar càmeres de 
videovigilància, de xarxa de 
fibra òptica en tot el polígon, i 
d’una pantalla informativa, a 
més es senyalitzaran els carrers.  

Aquest impuls als polígons 
industrials serà possible gràcies 
al recolzament financer de 
l’Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial 
(IVACE)l de la Generalitat 
Valenciana, que ha atorgat  a 
l’Ajuntament 333.301,46 euros, 
mentre que l’aportació munici-
pal és de 79.549,54 euros.

IMunicipal
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 IMedi ambient

U EL CEIP LOPE DE VEGA 
PARTICIPA EN LA CINQUENA 
CONFINT SOBRE ELS ODS

L’alumna Virginia Gómez i la mestra 
Virginia Gavaldá van representar el 
CEIP Lope de Vega (un dels cinc cen-
tres valencians participants) en la V 
Confint sobre ODS i l’Agenda Urbana.

U REPRESENTACIÓ DE 
NULES EN EL PRIMER 
FÒRUM URBÀ D’ESPANYA

Virginia Gavaldá i Virginia Gómez 
també van representar a la Comunitat 
Valenciana en la delegació d’ESenRED 
(alumnes, mestres i tècnics) que va 
participar en el Fòrum Urbà d’Espanya.

En verd

L
a sort de poder comptar 
amb un hortet escolar 
ecològic als nostres cen-
tres educatius ens apor-

ta un recurs didàctic per a 
qualsevol nivell (Infantil, 
Primària, Secundària) amb 
continguts relacionables amb 
totes les àrees i matèries.  

Aquest valor afegit fomen-
tarà el coneixement, l’interés, 
la motivació i la recuperació 
del món rural i de l’agroecolo-
gia com a forma de vida, com 
una iniciativa laboral en una 
comarca amb possibilitats i 
tradició agrària, com és el cas 
de la Plana Baixa. Per tot açò, 
l’hort escolar ecològic ens faci-
lita l’oportunitat de treballar 
els següents vessants: 

 
EL MEDI AMBIENT   
És un xicotet espai on l’alum-
nat pot observar les caracterís-
tiques dels elements que for-
men part d’aquest ecosistema, 
experimentar, provocar canvis, 
registrar les seues conseqüèn-
cies i els possibles impactes de 
l’activitat humana.  

Així mateix, és un context 
en el qual podem gaudir del 
contacte amb la natura i 
aprendre a tindre’n cura. És 
destacable l’interés i la curiosi-
tat que desperta, entre l’alum-
nat,  el fet de participar en les 
diferents tasques que al llarg 
de l’any s’han de realitzar a 
l’hort escolar, que suposa 
també una estratègia per a 

L’hort escolar ecològic
MARÍA D. 

Ferrer 
Beltrán*

incorporar dins d’una proposta 
d’educació ambiental.  

 
LA SALUT 
És obvi que el contacte dels 
infants amb productes químics 
potencialment perjudicials per 
a la salut no pot admetre’s dins 
del context escolar i que, per 
aquest motiu, el cultiu ecològic 
és sempre l’opció lògica que 
trien els mestres, les mestres i 
educadors/es. Però, l’agricultura 
ecològica no es redueix a deixar 
d’emprar pesticides i abona-
ments  químics. Darrere existeix 
una concepció més àmplia de 
respecte per la vida i per l’ali-
mentació com a font de salut 
que cal conéixer si es volen 
aprofitar aquests valors per a 
transmetre’ls a l’alumnat. 

Convé aprofitar l’hort esco-
lar per a establir les bases d’un 
dels actes més importants al 
llarg de tota la vida d’una perso-
na: l’alimentació. Per tot açò, 
cal introduir els productes que 
s’obtinguen a l’hortet als menús 
dels menjadors escolars, aconse-
guint així donar valor a les colli-
tes obtingudes al centre educa-
tiu i visibilitzar-les. 

En definitiva, els únics ali-
ments que s’han de proporcio-
nar en els menjadors escolars 
han de ser sans, ecològics, 
locals, de temporada i sosteni-
bles amb el medi ambient.  

 
L’EDUCACIÓ 
L’hort és un laboratori viu per a 
impartir totes les matèries curri-
culars i, a més, aprenent a l’aire 
lliure (tan necessari en aquests 
temps pandèmics). Com en tot 
projecte d’educació ambiental, 

cal tindre ben present que tant 
o més important que el pro-
ducte resultant és el procés 
d’intercanvi i d’aprenentatge 
que ens permet enriquir la cul-
tura de sostenibilitat de l’esco-
la, familiaritzar-nos amb el tre-
ball físic i l’esforç i desenvolu-
par el sentit de la 
responsabilitat i el compromís 
en la gestió de l’hort. També 
fomentar actituds cooperatives 
a través del treball en grup per 
a planificar les activitats. 

 
L’ENTORN RURAL 
Conreant els aliments tenim 
relació amb el territori, redes-
cobrint l’horta com a part del 
nostre paisatge, cultura i 
rebost, apreciant la tradició  
gastronòmica. Cal fer valdre la 
labor de les persones que ho 
cuiden, dignificant la seua 
tasca i visibilitzant-les. 

M’agradaria compartir que, 
en aquests moments, al poble 
de Nules s’ha creat una Xarxa 
amb les escoles de Primària 
que tenen la intenció de treba-
llar l’hort escolar ecològic, el 
Departament d’Agrària de 
l’IES Gilabert de Centelles i 
l’Ajuntament per a donar 
suport a la creació i manteni-
ment dels hortets. 

Tenim l’oportunitat i el 
deure de participar en l’incre-
ment de la consciència social, 
la vida escolar i ciutadana,  en 
el desenvolupament d’un món 
més sostenible, posant l’accent 
en el foment de relacions equi-
tatives entre dones i homes. 
*Professora del Cicle de Producció 
Agroecològica de l’IES Gilabert de 
Centelles de Nules
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 ISocietat

U LA HERMANDAD DE 
NAZARENOS COMMEMORA LA 
FESTA DE LA PURÍSSIMA SANG

El diumenge 26 de setembre la 
Hermandad de Nazarenos de la 
Purísima Sangre va viure el seu dia 
gran, la Festa de la Puríssima Sang. 
Degut a la situació sanitària no es va 

poder fer el trasllat de la imatge de 
Jesús de Natzaré ni el dinar de germa-
nor, però sí hi va haver missa solemne 
al Convent pels confrares difunts. A 
més, es va imposar la medalla de la 

confraria als nous membres: Miguel 
Adsuara Arechavaleta, Jaime Adsuara 
Arechavaleta, Lucía Martínez 
Paradells, Gabriel Pitarch Martínez, 
Joel Oliver Oliver i José Vicente Arnau 

Roglá. També hi van assistir represen-
tants de la corporació municipal, el 
delegat diocesà Pascual Luis Segura i 
el president de la Sang de Vila-real, 
Felipe Monfort.

U JULIA CORELLA MONFORT 
I ANTONIO CARDO ORTEGA 
CELEBREN LES NOCES D’OR

El matrimoni format per Julia Corella Monfort i 
Antonio Cardo Ortega va rebre la visita de l’alcalde, 
David García, i el regidor de Persones Majors, Raúl 
García, els quals els van fer entrega d’uns detalls com-
memoratius amb motiu de les seues noces d’or.

U L’ESCRIPTOR ALBERT 
BELTRÁN VISITA EL CLUB DE 
LECTURA DE COSAS & MUSAS

El club de lectura Cosas & Musas va rebre l’1 d’octubre la 
visita de l’escriptor Albert Beltrán Bas. L’autor barceloní va 
parlar del seu darrer llibre, ‘La memoria eres tú’, en una 
nova tertúlia literària a la Biblioteca Municipal. La pròxima 
serà el 5 de novembre a les 20.00 hores amb Vicent Gascó.

U TALLER SOBRE ROLS DE 
GÈNERE EN LA LITERATURA 
PER A PRIMER DE BATXILLERAT
El 15 d’octubre Cosas & Musas va 
organitzar a la Biblioteca Municipal 
un taller sobre rols de gènere en la 
literatura per als alumnes de primer 
de Batxillerat de l’IES Gilabert de 
Centelles. En el Dia de les Dones 
Escriptores, l’escriptora local Mònica 
Mira va impartir el taller amb la 
col·laboració de l’autora de còmics 
Laura Rubio, que des de Terol per 
videoconferència, va compartir la 
seua experiència com a dona creado-
ra en un món d’homes. L’activitat va 
comptar amb la col·laboració del 
regidor Raúl García i va permetre als 
joves estudiants aprendre que quan 
es tracta de llegir o escriure dona 
igual el sexe o el gènere, només 
importen les ganes de descobrir, 
aprendre, divertir-se, créixer...
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Colònies Gats Nules

A
vui ens agradaria par-
lar d’un tema igual 
d’important que 
l’adopció d’un anima-

let, i és convertir-se en casa 
d’acollida, una part essencial 
en la vida de qualsevol ani-
malet rescatat u/o abandonat. 
No només serveixen perquè 
un animalet del carrer sàpiga 
per primera volta el que és 
sentir-se segur i volgut, sinó 
que ens ajuda a les associa-
cions a tindre informació 
vital dels animalets davant 
una possible adopció: com-
portament amb persones i 
altres animals, recuperació 
de malalties, caràcter i forma 
de ser del peludet… 

Tindre animalets a casa 
no és impediment per a ser 
casa d’acollida, hi ha molta 
informació enganyosa sobre 
les malalties, però sí que ens 
agradaria transmetre que és 
una gran responsabilitat, ja 
que els animalets que hi arri-
ben moltes voltes poden tin-
dre problemes d’afecció emo-
cional importants. Un ani-
malet rescatat que hi entra 
per primera volta a una llar 
necessita temps, amor i 
molta paciència. 

Les principals raons per 
les quals es necessiten cases 
d’acollida són: 

• Per a la criança de cade-
llets abandonats per la mare 
o per irresponsabilitat huma-
na. Desafortunadament cada 
volta és més comú trobar-se 
caixes de cadellets abando-
nats en contenidors o en les 
colònies del poble que cui-
dem de forma voluntària. 

• Per animalets malferits 
que necessiten una llar on 
recuperar-se i algú que els 
ajude amb les medicacions 

• Animals amb síndrome 
de privació d’estímuls i qual-
sevol síndrome relacionat 
amb l’estat emocional. Quants 
animalets hem vist al carrer 
amb depressió perque han 
deixat de tindre l’esperança 
en què algú es fixe en ells! 

• Animals que després de 
tant de temps en un refugi o 
al carrer tenen problemes 
d’estrès i necessiten un lloc 
on sentir-se ells mateixos 

• Animals amb malalties 
terminals que necessiten 
cures pal·liatives. 

Si després d’aquesta xico-
teta reflexió tens clar que 
vols obrir les portes de casa a 
un animalet amb alguna 
d’aquestes característiques, 
no ho dubtes, contacta amb 
nosaltres: associaciocolonies-
gatsnules@gmail.com

Ser una casa  
d’acollida

Coleccionismo

A
hora que llega la nueva 
normalidad y en las 
últimas fiestas hemos 
recuperado una Plaça 

Major llena de vida, no me he 
podido resistir a traer a esta 
Crònica una tarjeta postal de los 
años 30, en fechas próximas a 
la desafortunada guerra civil, 
que cambió su fisonomía. 

Se trata de una tarjeta pos-
tal normal, impresa en cartuli-
na y de color sepia, la única 
variación al blanco y negro. En 
ella se puede leer en letras 
blancas mayúsculas: Nules, 
Plaza Mayor y Ayuntamiento, 
y se ve un grupo de edificacio-
nes muy fáciles de reconocer, 
aún en nuestros días. 

El Ayuntamiento se hallaba 
donde ahora están las depen-
dencias administrativas muni-
cipales nuevas. Tras la destruc-
ción casi total de nuestro pue-
blo, la reconstrucción en los 
años 40 por la Dirección 
General de Regiones Devastadas 
y Arquitecturas transformó la 
Plaça Major, tal y como la cono-
cemos, con el ayuntamiento 

Tarjetas postales para el recuerdo (I)RICARDO 

Yáñez* 

donde está ahora. El viejo edificio 
consistorial fue reconstruido y 
allí se ubicaron los juzgados: 
Comarcal, de Primera Instancia e 
Instrucción, y finalmente de 
Distrito, ya que Nules ha sido 
siempre cabeza de Partido 
Judicial, lo que le otorgaba el pri-
vilegio de una sede judicial. 

Se pueden ver al lado del 
ayuntamiento un par de edifi-
cios aún existentes, que más o 
menos podemos identificar, y 
un edificio de varias plantas 
altas, con una marquesina de 
metal y un grupo de hombres, 
quizás jornaleros, en busca de 
trabajo en el campo, y de un 

grupo de gente delante del edifi-
cio municipal. A la izquierda de 
la postal, los inicios del carrer de 
Santa María (hoy Pedro Alcázar), 
y una panorámica de las edifica-
ciones de la calle Mayor. Y a la 
derecha de la postal, un edificio 
en el que, ocupando toda la 
fachada de la manzana, se cons-
truyó el actual ayuntamiento. 

La postal está escrita en su 
parte posterior, en la que una 
vecina de Nules da cuenta de 
que el día que la escribió, jueves, 
era el del toro, por lo que supo-
nemos que habla de las fiestas 
patronales de agosto, entre otras 
noticias. La carta está firmada 

por una tal María y va dirigida 
a Benjamín Tusón, supongo 
que un vecino de Nules resi-
dente en aquellas fechas en 
una calle cuyo nombre no 
puede leerse bien, el Paris, 
(France) en el Distrito XX. 

La carta se franqueó con un 
sello de 20 céntimos con una 
representación de Francisco Pí 
y Margal, de la emisión de 
marzo de 1932, dedicada a per-
sonajes y monumentos, y otro 
de 5 céntimos con la figura de 
Mariana Pineda, de la serie de 
personajes, compuesta de un 
total de 7 valores emitidos 
entre 1933 y 1935. El matase-
llos en el ordinario de fechas 
de Nules, de agosto de 1934 
(no se puede leer el día) y fue 
despachada a su destino el 
mismo día, puesto que la pos-
tal lleva otro matasellos octo-
gonal, típico de los matasellos 
ambulantes de Correos, en 
concreto del ambulante ascen-
dente (ida) de Valencia-
Barcelona, en el que se aprecia  
el mes, agosto de 1934, y una 
fecha que parece ser el día 19. 
*Presidente del Grupo Filatélico y 
de Coleccionismo Noulas

De ley

L
os abogados tenemos el 
deber moral de defender 
los intereses de nuestros 
clientes sin que ello 

implique que podamos ir en 
contra de los derechos de los 
menores. El art. 749.2 LEC esta-
blece que, en todos los procedi-
mientos seguidos ante el 
Juzgado de Familia, cuando 
existan hijos menores, será 
preceptiva la intervención del 
Ministerio Fiscal. La función de 
este último es la de velar por el 
interés superior de los meno-
res, no obstante, en muchas 
ocasiones, dado el volumen de 
trabajo, su intervención se 
limita a emitir escritos están-
dar que no entran a valorar las 
necesidades de cada menor.  

Como consecuencia, es nece-
saria una participación más 
activa de los abogados de las 
partes tratando de buscar un 
consenso que beneficie al 
menor y siendo oído este siem-
pre que las circunstancias lo 
aconsejen. Doctrina reiterada 
del  Tribunal Constitucional ha 
establecido la nulidad de las 
resoluciones judiciales relativas 
a hijos menores de edad, dicta-
das en procesos de familia, sin 
haber practicado la previa 
exploración de los mismos 

RAMIRO 

Navarro* 
cuando hubieren cumplido 12 
años o antes, si tuvieren sufi-
ciente juicio. 

No debemos olvidar que en 
todo procedimiento de familia 
en el que existen hijos meno-
res, estos son los más perjudi-
cados cuando se produce una 
separación. En ocasiones, en 
los juicios de familia parece 
que el Fiscal es el enemigo al 
que hay que batir, pero nada 
más lejos de la realidad, tanto 
los abogados de ambas partes 
como el Ministerio Fiscal debe-
rían velar por los menores y no 
utilizarlos, como en tantas 
ocasiones, como armas arroja-
dizas sin pararse a pensar en 
las consecuencias que ello ten-
drá para su desarrollo perso-
nal, psicológico y afectivo. 
Parece que olvidamos que, 
cuando negamos al otro proge-
nitor que pueda relacionarse 
con su hijo, a quien estamos 
privando de esa relación pater-
no filial es al menor. 

La audiencia a los menores 
no es una potestad del juez, 
del fiscal o de los propios pro-
genitores, sino un derecho del 
menor, cuya vulneración, 
como manifiesta el Tribunal 
Constitucional, constituye 
una vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva de 
los menores (art 24 CE).  
*Ramiro Navarro Abogados 
Castellón-Nules 
Cita previa: 964 058 777

Tu salud

T
odos los días se realizan 
búsquedas en internet 
con la esperanza de 
encontrar una respuesta 

que satisfaga nuestra curiosi-
dad. Y no todo lo que encontra-
mos es verdad. La realidad es 
que  para que sea verdad tiene 
que estar fundada en un estu-
dio científico de calidad. ¡¡No 
todo lo que parece ser es... 
Bienvenido Dr. Google™!! 

Son muchos los mitos den-
tales y remedios caseros que 
circulan y que no debemos 
creer. Hablemos de algunos y 
de cómo pueden dañarnos.  

Algunos padres creen que 
las caries de los dientes de 
leche no afectan a los definiti-
vos: ¡Falso! Muchas veces son las 
responsables de problemas en 
la dentición definitiva. Y si 
hablamos de futuras madres: El 
embarazo no ocasiona pérdida 
de dientes, solo hay una altera-
ción hormonal que produce 
cambios en las encías, lo que 
aumenta el depósito de bacte-
rias, con lo cual tienen mayor 
riesgo de gingivitis y caries, por 
ello las embarazadas deberían 
extremar la higiene dental y 
acudir a revisión.  

Los chicles sustituyen al 
cepillado: ¡Falso! El chicle solo 

MARÍA ÁNGELES 

Salvatella* 
genera más saliva y en algunos 
casos mejora el PH pero en nin-
gún caso sustituye el cepillado. 
Y no solo con enjuagarse la 
boca es suficiente, esto también 
es ¡Falso! El enjuague es com-
plementario al cepillado.  

¿Y qué decir de las limpiezas 
dentales? Es falso que estropeen 
o rayen los dientes. Sirven para 
eliminar la placa y el sarro que 
se acumula en los dientes, así 
evitamos futuras enfermedades 
como la periodontitis, colo-
quialmente conocida como pio-
rrea, que si estuviera presente 
en la boca también es falso que 
provoque pérdida de todos los 
dientes; puede desencadenar la 
pérdida de algunas piezas den-
tales, pero solo si no se trata. 
Por ello es importante visitar al 
dentista al menos una vez al 
año y hacer una limpieza.  

Barbaridades se oyen 
muchas y si las leemos en 
sitios no adecuados nos expo-
nemos a provocar daños que 
pueden ir más lejos y perjudi-
car seriamente nuestra salud, 
no solo bucal sino la salud en 
general. Si tienes alguna duda 
mejor pregunta a los expertos, 
no te quedes con el Dr. Google™. 
*Licenciada en Odontología por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. Master en Administración 
en Sistemas de Salud. Doctora en 
Ciencias Odontológicas por la 
Universidad de Granada. Dentista 
en Medinul

Interés superior del menor Hablemos de dientes



Crònica de Nules
OCTUBRE DEL 2021Societat 11

El tiempo

E
stimado-a; lector-a, 
este septiembre se ha 
caracterizado por 
haber  sido muy cálido 

y húmedo en nuestra zona.  
La temperatura media ha 
sido de 23,53ºC. Si tenemos 
en cuenta que la media men-
sual de septiembre del  pasa-
do año fue de 22,6ºC, se esta-
blece que entre ambos perío-
dos ha habido una subida de  
0,93º. La temperatura media 
de las máximas de este año 
ha sido de 27,78ºC y la media 
de las mínimas, de 19,28ºC.  
La temperatura máxima del 
mes ha sido de 29,5ºC los  
días 6, 9, 10, 13 y 15, y la 
mínima, de 14,5ºC el día 21.  

En el capítulo de las preci-
pitaciones, el acumulado de 
enero a agosto ha sido de  
398,5 l/m2. Si a esta cantidad 
le sumamos los 59 l/m2 regis-
trados en septiembre, obte-
nemos un total anual de  
457,5 l/m2. Abril, con 183,2 
l/m2, ha salvado el año plu-
viométrico. Queda por saber 
lo que dará de sí el último tri-
metre, pero lo cierto es que 
por regla general, salvo hon-
radas excepciones, octubre, 
noviembre y  diciembre sue-
len ser bastante generosos en 
cuanto a precipitaciones.      

Septiembre dio sus prime-
ros compases con una ligera 
inestabilidad de carácter tor-
mentoso los días 1 y 2, duran-
te los cuales se registró una 
precipitación de 11 l/m2. Del 3 
al 15 se inició un período de 
estabilidad atmosférica, ya 
que la península Ibérica 
quedó bajo la influencia del 
anticiclón  de las Azores. A 
partir del 16, la atmósfera se 
inestabilizó de nuevo con 
moderada actividad tormen-
tosa y precipitaciones de 
carácter débil. Durante este 
segundo periodo de inestabili-
dad se registraron 48 l/m2. A 
partir del día 26 y hasta final 
de mes, de nuevo las altas pre-
siones sentaron sus reales en 
nuestra zona, dando estabili-
dad a la atmósfera. 

 
LOS VIENTOS 
Fueron de carácter flojo a 
moderado; con predominio 
de los del  ESE-SSE  y SE. La 
racha máxima de viento se 
registró el día 16, con 57,9 
km/h, a las 18.30 horas, de 
procedencia del SE.  

Este último mes registró 
además dos tormentas: el día 
1, con 10,2 l/m2, y el día 16, 
con 27,0 l/m2. 
*Encargado de la estación meteo-
rológica de Nules

Un septiembre 
más cálido

JUAN ANTONIO 

Pitarch 
Tena*

Una de les activitats organitzades per l’UPCCA de Nules.

Dieta digital: no es tracta de prohibir, sinó 
d’educar en tecnologies de la comunicació

L a dieta digital és un terme 
que s’utilitza per a referir-
se a una disminució en el 
consum de tecnologia. 

Una actitud cap a una connexió 
saludable. Conectar-nos o desco-
nectar-nos de les xarxes, a la 
nostra voluntat i no de manera 
impulsiva. Fer un ús conscient i 
saludable de la tecnologia. 

Els efectes de l’abús del 
mòbil i les noves tecnologies 
són els mateixos que el consum 
de drogues. Atrapen el nostre 
sistema dopaminèrgic (o siste-
ma de recompensa), que és el 
que s’encarrega de la motivació 
per a la realització de conductes 
necessàries per a la nostra 
supervivència, com ara menjar i 
reproduir-nos, entre altres. 

Les adiccions mai són una 
elecció, i sempre, sempre 
comencen per un abús, una 
freqüència excessiva en la realit-
zació d’una determinada con-
ducta o consum de substància, i 
s’observa certa dificultat en 
mantindre la calma quan aques-
ta conducta no es pot fer. L’abús 
pot començar en un moment de 
dificultat en les nostres vides, 
com a mesura de fugida o com 
ajuda a sentir el control o la 
calma que necessitem en eixe 
moment. Aquest sembla que ha 
sigut el motiu del primer cas 
d’hospitalització d’un menor 
per adicció als videojocs, l’afron-
tament d’un dol. 

 
EFECTES EN MENORS 
Tenen una major afectació per-
què les seues estructures cere-
brals encara s’estan desenvolu-
pant. Això implica major risc 
per al desenvolupament d’una 
adicció. Podem observar en elles 
i ells una sensació de no sacie-
tat, poca tolerància a la frustra-
ció, incapacitat per a ajornar les 
coses, caràcter irritable o ner-
viós i alta competitivitat.  

Els estudis mostren hui en 
dia menors que s’identifiquen 
més (major activació cerebral) 
amb el seu jo avatar que amb el 
seu jo real. A més, aquells que 
pa-ssen més hores conectats són 
els que diuen sentir-se més 
aillats socialment, amb major 
soledat i ansietat. 

Quasi ninguna adicció vé 
sola. Videojocs+pornografia on 
line, apostes on line+alcohol, 
nomofobia+consum de canna-
bis i un llarg etc. Una xicoteta 
mostra d’açò és el que va ocó-
rrer l’any 2018, durant la jorna-
da de caiguda de la connexió del 
famós videojoc Fornite. 
Inmediatament van augmentar 
les noves connexions a webs 
pornogràfiques, en les quals es 
feien comentaris en els que apa-
reixia la paraula Fornite mentre 
es visualitzava porno, o directa-

La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives dona consells perquè els menors facen un bon ús de les TIC
 

Irritabilitat, ansietat, falta de 
control, menor rendiment 
acadèmic, aïllament social, difi-
cultat per a diferenciar el real 
del virtual, etc. Aquests són 
símptomes que apareixen 
davant l’abús de les noves tecno-
logies. Ningú vol abusar de l’ús 
del mòbil, més bé es veu atrapat 
en la imposibilitat d’ignorar-lo. 
Les grans empresas digitals estu-
dien la manera per a fer que la 
població consumisca més els 
seus productes, qué ha de fer el 
seu producte en el cervell per a 
que ho necessitem.   

Segons l’informe del 
Ministeri de Sanitat de 2020 
sobre adiccions comportamen-
tals, l’ús compulsiu d’internet 
es dona en un 20% entre els 14 i 
18 anys. Hi ha més consum 
d’alcohol i cannabis entre 
aquells que fan un ús compul-
siu d’internet. I el 6,1% dels 
estudiants de 14 a 18 anys pre-
senta un possible trastorn per 
ús de videojocs.

PROGRAMACIÓ

Activitats de 
prevenció 
per a octubre

U Davant el dubte, és millor dema-
nar assessorament. És normal tro-
bar dificultats a l’hora de gestionar 
l’ús de les tecnologies amb els nos-
tres menors. No hi ha que privar-
los, però sí educar-los per a un ús 
saludable. Pot existir un abús, però 
podem previndre una adicció, 
ensenyant a fer una bona gestió del 
temps, de les emocions, i procurant 
ferramentes en habilitats socials 
per a abastar una vida plena i 
autònoma. 

U Des de la Unitat de Prevenció 
Comunitària en Conductes 
Addictives (UPCCA) de Nules ja 
s’està treballant. Durant els mesos 
de setembre i octubre s’estan realit-
zant xarrades sobre prevenció 
d’adiccions tant a l‘Institut 
d’Educació Secundària com amb 
grups específics. També s’han reu-
nit amb professionals del centre de 
salut i farmàcies per a treballar de 
manera conjunta en la detecció i 
prevenció d’addicions. 

U Conscients de que l’oci saluda-
ble és necessari per a previndre les 
adiccions i promoure una joventut 
saludable, l’UPCCA està preparant 
de manera conjunta amb el Casal 
Jove esdeveniments d’oci on es 
promoga la festa sense alcohol. 
Així, els dies 29 i 30 es celebrarà el 
primer festival 24/7 per a joves des 
dels 12 anys. 

U També durant l’octubre es realit-
zarà una campanya que sensibilitze 
a la joventut sobre la problemàtica 
de les apostes. Visibilitzant els sig-
nes que es poden detectar quan 
aquesta conducta passa de ser un 
simple joc a ser un joc problemàtic, 
celebrant el dia 29 d’octubre el Dia 
sense jocs d’atzar. 

U La prevenció és important des 
de l’edat més jove, per la qual cosa 
es realitzaran tallers de ‘mindful-
ness’ per a treballar la gestió emo-
cional per a l’alumnat dels col·legis. 

U L’UPCCA ofereix el servei d’aten-
ció i assesorament a persones i famí-
lies amb problemes de consums o 
conductes problemàtiques, així com 
en la recerca de tractaments per a 
adiccions. Els pots trobar a l’edifici 
de Serveis Socials, al carrer de Santa 
Natalia, 10, de 9.00 a 14.00 hores 
amb cita prèvia al telèfon 678 190 
231 o al correu upcca@nules.es.

ment es buscaven escenes por-
nogràfiques relacionades amb 
l’estètica d’aquest joc. És a dir, 
part de les persones que eixe 
dia, en eixe moment no podien 
jugar, van necesessitar calmar 
la seua ansietat i ho van fer amb 
alguna cosa a la que podien 
accedir de manera ràpida, de 
bades i anònima. No és casuali-
tat triar el porno, ja que el sexe 
utilitza els mateixos circuits 
cerebrals dels que s’apodera 
Fornite, el sistema dopaminèr-
gic o sistema de recompensa. 

No podem negar els beneficis 
ni l’ús de la tecnologia en les 
nostres vides, però és necessari 
informar sobre el perill de les 
adiccions. Si no ho fem les per-
sones adultes, qui els educarà 
en això serà també internet. 

És possible que l’adicció a les 
tecnologies no ens asuste com 
l’adicció a substàncies com 
l’alcohol, el tabac o el cannabis, 
però els seus efectes cerebrals i 
socials són massa similars. 

TIPS PER A UN BÓN ÚS DE TIC

1  Establir amb els nostres 
menors un compromís d’ús 
responsable que siga supervisat 
per un adult 
 
2  Establir previament el temps 
aproximat d’ús durant el dia 
 
3  No utilitzar-lo com a premi 
 
4  No utilitzar-les abans de dormir 
(unes dues hores) 
 
5  Tindre un dia a la setmana lliure 
de TICs 
 
6  Desactivar les notificacions per 
a decidir quan mirar el mòbil

INDICADORS D’ABÚS DE TIC

1  Privar-se de la son 
 
2  Descuidar altres activitats 
 
3  Irritar-se quan la xarxa falla 
 
4  Rebre queixes o crítiques per 
l’ús que fem de la xarxa 
 
5  Provar de reduir el temps i no 
aconseguir-ho 
 
6  Mentir 
 
7  Aillar-se 
 
8  Sentir eufòria quan s’utilitza 
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El president de la Cooperativa, Ramón Arenós (centre), amb el Consell Rector, durant la inauguració de la Fira de Nules.

La Cooperativa Agrícola Sant 
Josep dona suport a la Fira

  

Del 17 al 19 de setembre 
l’Ajuntament de Nules va tornar 
a organitzar la 74ª Fira de 
Ramaderia i Maquinària 
Agrícola, que es va poder recu-
perar després que l’any 2020 no 
es poguera celebrar degut a les 
restriccions sanitàries per la 
pandèmia de la covid-19. 

Enguany va ser una fira amb 
una versió més reduïda, amb un 
dia menys de duració i sense 
activitats multitudinàries, però 
que va mantindre una gran 
presència de visitants. 

Com ha sigut habitual en edi-
cions anteriors de la mostra, la 
Cooperativa Agrícola Sant Josep 
de Nules hi va estar present, 

aquesta vegada compartint 
espai expositor amb la Caixa 
Rural Sant Josep de Nules. 

La Cooperativa va tornar a 
rebre als seus socis i al públic en 
general, tant als veïns i veïnes 
de Nules com als visitants 
d’altres poblacions, per a aten-
dre’ls i exposar-los els serveis 
que ofereix i les diverses nove-
tats sobre les seues activitats, 
tant pel que fa a les seues inicia-
tives durant els darrers mesos 
com als projectes en els quals 
treballa en aquests moments. 

El president, Ramón Arenós, i 
el Consell Rector, van assistir a la 
inauguració de la Fira, declarada 
d’Interés Turístic Autonòmic.

 IAgricultura 

El consistorio abre la concesión de huertos 
urbanos para cultivo sin ánimo de lucro

N ules abre la posibilidad 
a nuevos vecinos de la 
población a la conce-
sión de los huertos 

urbanos disponibles para su 
explotación en la finca que el 
Ayuntamiento tiene habilitada 
mediante convenio de cesión en 
la calle Francesc Esquerrer.  

En la parcela hay 45 huertos 
habilitados, pero varios de ellos 
no están en explotación por 
diversas circunstancias, por lo 
que se pretenden adjudicar 
hasta la fecha en que venzan las 
concesiones actuales.  

La explotación de los Huertos 
de Ocio municipales se realiza 
para cultivos sin ánimo de 
lucro, conjugando los benefi-
cios sociales de este tipo de 
huertos con los beneficios 
ambientales y patrimoniales 
que representa la conservación 

Puede solicitarse la adjudicación de las parcelas que no están en explotación y los productos obtenidos solo podrán destinarse al autoconsumo o donación

La parcela de huertos urbanos se encuentra en la calle Francesc Esquerrer.

de variedades locales en peligro 
de extinción y mantenimiento 
de un agro-ecosistema de gran 
interés como es la Huerta 
Antigua Valenciana, siendo los 
objetivos del mismo:  

- Utilizar espacios municipa-
les como huertos sociales, bajo 
sistemas de producción ecológi-
ca y tradicional.  

- Recuperar y conservar las 
variedades locales de la Huerta 
Valenciana.  

- Desarrollar un aprovecha-
miento educativo, formativo y 
de divulgación 

Queda prohibida terminan-
temente la comercialización o 
venta de los frutos a cualquier 
escala, ya que los productos 
obtenidos como consecuencia 
del cultivo de los huertos solo 
serán destinados al autoconsu-
mo o, en su caso, a la donación. 

pondiente certificado de empa-
dronamiento expedido por el 
Ayuntamiento. 

Los interesados deberán soli-
citar el uso de una parcela 
mediante solicitud formulada 
ante el Ayuntamiento de Nules.  
Esta solicitud la pueden descar-
gar de la web municipal en el 
apartado de Agricultura o bien 
solicitarla en el despacho de 
agricultura de la segunda plan-
ta del edificio Natiu (antigua 
Cámara Agraria). 

Los adjudicatarios de las par-
celas se obligan a cultivar el 
terreno asignado para el huerto 
con la diligencia de un buen 
agricultor, aprovechando sus 
frutos y realizando las repara-
ciones ordinarias para el buen 
funcionamiento de la parcela 
agraria y las zonas comunes de 
la parcela global.

Se priorizará en la adjudica-
ción de los huertos disponibles 
a personas en situación de jubi-
lación o desempleo, sin perjui-
cio de la participación del resto 

de vecinos. Los solicitantes debe-
rán ser residentes en Nules, al 
menos con tres años de antigüe-
dad, lo que acreditarán median-
te la presentación del corres-
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El club Scude-Nules va celebrar el XXIX Trofeu de Tenis 
Mare de Déu de la Soledat. En les finals, Nacho Serra va 
guanyar a Pablo Jiménez i Katherine Gao a África Burillo. 
Van lliurar els trofeus el regidor d’Esports, Gabriel Torres, 
i el president d’Scude, Vicente Martínez.

U NACHO SERRA I KATHERINE 
GAO GUANYEN EL TROFEU DE 
LA SOLEDAT DEL CLUB SCUDE

 

La jove nadadora nulera Rosa Martínez, del Club Natació 
Castalia Castelló Costa Azahar, es va proclamar campio-
na júnior 2 en la Copa d’Espanya d’Aigües Obertes des-
prés de cinc proves. Enhorabona també al seu entrena-
dor, Javier López, i al seu preparador físic, Vicente Pizá.

U ROSA MARTÍNEZ GUANYA 
LA COPA D’ESPANYA D’AIGÜES 
OBERTES EN JÚNIOR 2

 

El Club de Pesca Esportiva El Galfí va organitzar el 
Concurs de Pesca Provincial Aigua Dolça XV Trofeu Mare 
de Déu de la Soledat. Carlos Valcárcel (foto) va guanyar 
i també va aconseguir la peça major (757). José Luis 
Rubio va ser segon i el nuler Cristian Llanes, tercer.

U CARLOS VALCÁRCEL 
DOMINA EL CONCURS DE           
LA SOLEDAT D’EL GALFÍ

 

La terrassa de l’Estany va acollir el 12 d’octubre el primer 
Concurs Caní i Monogràfica de Terranova, amb 37 parti-
cipants de la Comunitat Valenciana en les diverses cate-
gories. Abans, del 9 a l’11 d’octubre va tindre lloc un curs 
de rescat aquàtic amb gossos a la platja del Rajadell.

U NULES CELEBRA EL PRIMER 
CONCURS CANÍ  TERRANOVA I 
UN CURS DE RESCAT AQUÀTIC

 

La localitat de Nules ha sigut escollida com a seu 
per al proper Campionat Nacional de Comunitats 
Autònomes 2022. El 14 d’octubre representants de 
la Real Federación Española de Colombicultura i la 
Federació de Columbicultura de la Comunitat 

Valenciana, acompanyats per membres del Club 
Sant Josep de Nules, es van reunir amb el regidor 
d’Esports, Gabriel Torres, qui va mostrar en tot 
moment el suport de l’Ajuntament davant un 
esdeveniment com aquest a Nules. La presidenta 

del Club Sant Josep, Maite Romero, es va mostrar 
orgullosa de poder organitzar aquest nacional que 
tindrà lloc el proper abril i no va dubtar a assenya-
lar que «farem tot el possible per estar a l’alçada, 
com mereix un campionat d’aquest nivell».

U NULES SERÀ LA SEU DEL 
CAMPIONAT D’ESPANYA DE 
COLUMBICULTURA EN 2022

IEsports 
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Opinión

H ace unos días concluyeron las 
fiestas en Honor a la Mare de 
Déu de la Soledat (del 1 al 10 
de octubre), así como el fin 

de semana de la vuelta de los bous al 
carrer a las calles de Nules (del 15 al 
17 de octubre). Poco a poco va vol-
viendo la normalidad, también en 
Nules. Desde estas líneas queremos 
trasladar nuestro agradecimiento y 
resaltar la profesionalidad y el traba-
jo que llevaron a cabo los miembros 
de la comissió del bou durante el trasla-
do del herido hasta la enfermería el 
pasado domingo 17 de octubre. 

 
OBRAS VARIAS PARA MEJORAR NULES 
Desde el Ayuntamiento de Nules esta-
mos llevando a cabo varias actuacio-
nes de mejora en varios puntos de la 
localidad: obras de mejoras en tres 
polígonos industriales (Cardanelles, 
Senda Mitjana y La Mina), reasfaltado 
del camí La Vieta, obras de remodela-
ción de aceras –y accesibilidad-- en la 
calle Santa Natalia III Fase, obras de 
construcción de un paso de cebra ele-
vado en la avenida Diagonal, obras de 
mejora de la red de agua en la calle 
Ibiza de la playa y obras de mejora en 
el barranco de San Antonio.  

Recientemente también hemos 
acabado de pintar la fachada exterior 
de los tres edificios municipales de 
Mascarell (Ayuntamiento, antiguas 
escuelas y consultorio médico). Por 
otro lado, se están llevando a cabo  
actuaciones para llevar la fibra óptica 
a nuestra playa y a los polígonos 
industriales. 

En las próximas semanas está pre-
visto empezar tres obras más: traba-
jos de reparación en el Teatro Alcázar 
(con el objetivo de reabrir el mismo 
con un concierto navideño), obras de 
remodelación de aceras y accesibili-
dad en la calle Xilxes, y obras de 
remodelación de aceras de la calle 
San Pascual.  

 
PRESUPUESTOS 2022 
Desde el equipo de gobierno lleva-
mos meses trabajando en la propues-
ta de presupuestos para el ejercicio 
del 2022, que ha de ser el año de la 
recuperación económica y de la vuel-
ta a la normalidad, después de dos 
años donde ha habido que adaptarse 
a las circunstancias sanitarias moti-
vadas por el covid-19. 

Durante el mes de noviembre se 
convocará comisión y pleno, donde 
llevaremos la propuesta de presu-
puesto municipal para el próximo 
ejercicio, donde se hará una apuesta 
importante en el capítulo de inver-
siones para mejorar aspectos funda-
mentales en nuestro municipio.  

Por supuesto, según el compromi-
so que hemos mantenido durante 
toda la presente legislatura, se apos-
tará nuevamente por congelar todos 
los impuestos y tasas municipales 
para que la recuperación económica 
llegue antes a nuestros vecinos. 

Un Nules mejor  
es posible

CeN

L a vida es un reto y una ilusión 
que cada día nos empuja a 
alcanzar metas, a superarnos. 
En Nules, lamentablemente, no 

hay objetivos. Porque el actual alcalde 
y sus socios han decidido que su 
único reto es permanecer. Aguantar 
en el sillón hasta que caiga el manda-
to porque ese statu quo es a todo a lo 
que sus políticas pueden aspirar. 

Nules no tiene presupuesto, no 
hay proyectos ni retos de futuro. 
Entumecidos por un alcalde que solo 
busca su silla, nos estancamos cuan-
do somos ejemplo de lucha y estoici-
dad. El paro sigue subiendo y las 
oportunidades viajan a otras locali-
dades que, como Onda, lideran la 
recuperación con ayudas directas 
que apoyen al pequeño y mediano 
comercio y con proyectos de futuro 
que atraen a gigantes como Amazon. 

Merecemos políticas útiles que nos 
saquen del letargo. Que despierten 
frente a la regresión de la costa con 
algo más que titulares. Con hechos. 
Que defiendan en Madrid lo que el 
PSOE y su jefe de filas, Pedro Sánchez, 
nos niega. Porque el Gobierno de 
España vuelve a ningunear nuestra 
costa en 2022 sin las inversiones que 
tanta falta nos hacen. 

Somos un pueblo de héroes, los 
que se han desesperado ante la caída 
del fruto de su esfuerzo. Ese que el 
PSOE ha alentado en forma de plaga, 
la del cotonet. Nunca una acción políti-
ca fue tan lesiva para la agricultura, 
la tierra de la que estamos orgullosos 
y que hemos cultivado con cariño y 
sacrificio desde hace décadas. 

Queremos futuro y proyectos. 
Ilusionarnos con metas que den res-
puesta a las demandas de nuestro 
municipio. Luchar por Nules. Porque 
para eso hemos dado un paso en polí-
tica. Para ser útiles con el reto de hacer 
felices a nuestros vecinos. Esa ilusión 
de la que nadie tiene derecho a privar-
nos y que nos apasiona. Porque esta 
tierra es nuestro orgullo, la de nues-
tros padres y la de nuestros hijos. 

Toca levantarse y encender la luz, 
aunque Sánchez nos la cobre a precio 
de oro. La crisis sanitaria y económica 
no nos debe impedir exigir oportuni-
dades e incentivar el emprendimiento. 
Somos talento, y ejemplo de ello es 
nuestra tierra y sus citricultores, aque-
llos que con su esfuerzo dieron nom-
bre a la excelencia: la clemenules. 

Esos valores no los hemos perdido, 
aunque hoy traten de noquearlos. 
Seguimos siendo un pueblo orgulloso 
de su esfuerzo, de su trabajo, de su 
empeño y sacrificio. Y estamos ilusio-
nados con el futuro de esta tierra. Que 
lo tiene, y mucho. El que garantizan 
las políticas que invierten en las fami-
lias en forma de ahorros frente a un 
PSOE que nos sacude a impuestos. El 
que asegura tarifas justas para servi-
cios básicos como luz. El que garanti-
za la libertad y las oportunidades. 
Hay futuro para Nules. Mucho.

Sin presupuesto 
en Nules

PP

S í, a la espera es como están los 
vecinos de la población de 
Nules de que su gobierno 
empiece a trabajar en solucio-

nar los verdaderos problemas que 
afectan al municipio. 

Estamos empezando a caminar en 
esta nueva normalidad, pero nues-
tros comercios aún están esperando a 
que su Ayuntamiento reaccione y 
articule un plan de ayudas serio y 
justo, tan reclamado desde el Grupo 
Municipal Socialista.  

Los únicos planes de ayudas que 
han llegado hasta ahora a nuestra 
localidad son el Plan Resistir de la 
Generalitat Valenciana y ahora el 
Reactivem Castelló de la Diputación 
Provincial.  

 
A LA ESPERA  
Ya diez meses esperando que el sr. 
alcalde presente el presupuesto 
municipal del 2021, puesto que su 
concejal de Hacienda está en otros 
menesteres.  

Dijo el sr. alcalde que ya están tra-
bajando en el presupuesto para el 
próximo 2022, esperemos que esta 
vez no sea un presupuesto realizado 
por los técnicos municipales para 
cuadrar cuentas y que sea pensando 
realmente en las necesidades de 
nuestros vecinos.  

Ya adelantamos que el Partido 
Socialista estará ahí para trabajar los 
presupuestos con el objetivo de que 
sean comprometidos con la recupera-
ción económica del municipio y con 
inversiones reales y necesarias para 
la ciudadanía.  

 
A LA ESPERA  
A que el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Nules cumpla con 
todo aquello que promete y vende 
con tanta foto.  

Estamos a la espera de la playa 
canina dotada de servicios, en la 
actualidad ningún organismo así la 
reconoce. A que de una vez por todas 
se invierta en el agricultor y no solo 
lo gasten como eslogan electoral. 
Que de una vez por todas se esclarez-
ca que sucede con el bus urbano. Que 
expliquen a los vecinos de Nules lo 
que verdaderamente sucede en el tea-
tro Alcázar..., etc.  

A la espera de que aprendan a 
escuchar, y seguramente estas Fiestas 
Patronales hubieran estado a la altu-
ra que Nules se merecía. ¿Cómo otras 
poblaciones vecinas han tenido fies-
tas en octubre con plena normalidad 
y nosotros no? La respuesta es fácil: 
previsión.  

Estamos a la espera de que este 
equipo de gobierno (la junta de 
gobierno de CeN y MésNules como 
portavoz de este gobierno) reaccione 
y en esta nueva normalidad trabajen 
para sumar apoyos y consensos para 
poder hacer avanzar a nuestra pobla-
ción y que no tengamos la sensación 
de que nunca llegamos a tiempo.

En Nules, a la 
espera...

PSPV-PSOE

C omençarem aquesta columna 
del mes d’octubre amb un 
poema de l’insigne poeta 
valencià compromés amb la 

seua terra, la seua gent, la seua len-
gua, la seua cultura i la seua identi-
tat. Vicent Andrés Estellés: 

«M’aclame a tu, mare de terra sola. 
Arrape els teus genolls amb 

ungles brutes. Invoque un nom o 
secreta consigna, mare de pols, 
segrestada esperança. 

Mentre el gran foc o la ferocitat 
segueix camins, segueix foscos 
camins, m’agafe a tu, os que més esti-
mava i cante el jorn del matí il·limitat. 

El clar camí, el pregon idioma un 
alfabet fosforescent de pedres, un 
alfabet sempre amb la clau al pany, el 
net destí, la sendera de llum, sempre, 
a la nit, il·luminant, enterc, un bell 
futur, una augusta contrada! 

Seràs el rent que fa pujar el pa, 
seràs el solc i seràs la collita, seràs la 
fe i la medalla oculta, seràs l’amor i 
la ferocitat. 

Seràs la clau que obre tots els 
panys, seràs la llum, la llum il·limita-
da, seràs confí on l’aurora comença, 
seràs forment, escala il·luminada! 

Seràs l’ocell i seràs la bandera, 
l’himne fecund del retorn de la 
pàtria, tros esquinçat de l’emblema 
que puja. 

Jo pujaré piament els graons i en 
arribar al terme entonaré el prec dels 
béns que em retornaves sempre!». 

 
I ara exposarem la nostra visió de la 

cultura, l’art i les tradicions en gene-
ral. No sempre a les tradicions o cos-
tums arrelades en qualsevol societat 
les podem qualificar d’art o cultura, i 
hem de ser capaços de saber diferen-
ciar sense menysprear cap manifesta-
ció tradicional, artística o cultural. 

Però mesclar conceptes ens pot 
portar a confusions i visions distor-
sionades que al nostre entendre no és 
just, perquè amb això ni beneficiem 
a l’art, la cultura ni les tradicions tan 
arrelades com algunes tan cruels. 

Quan això succeeix baix el nostre 
prisma deixen de ser art, cultura, fins 
i tot tradició, atés que només convi-
den a traure la part més primitiva de 
l’ésser humà. 

Més Nules és molt conscient que la 
nostra visió no és la més popular ni la 
més atractiva per a alguns sectors de la 
població del nostre municipi, també 
entenem que no hem vingut a dir el 
que molts volgueren escoltar, però sí 
tenim la llibertat d’expressar els nos-
tres pensaments com un membre més 
de la nostra societat, sempre sense fal-
tar el respecte a ningú. No hem vingut 
a donar colpets a l’esquena, ni somriu-
res tan fàcils com falsos, hem vingut a 
mirar d’enfront de totes i tots els nos-
tres veïns i a intentar amb el nostre tre-
ball fer un poble més amable, més soli-
dari, més acollidor, més inclusiu, 
menys intolerant, menys racista, 
menys sexista i menys homòfob.

Art, cultura, 
tradicions

Més Nules
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DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS

Jardí RENFE   -- 8:30  10:00  11:00  12:00  13:00
Tales   -- 8:33  10:03  11:03  12:03  13:03
Senda Mitjana   -- 8:35  10:05  11:05  12:05  13:05
Mascarell   7:45  8:37  10:07  11:07  12:07  13:07
Puríssima   7:48  8:40  10:10  11:10 12:10 13:10
Santa Bárbara   7:49  8:41  10:11  11:11  12:11  13:11
Santa Natalia   7:51  8:43  10:13  11:13  12:13  13:13
1er de Maig   7:52  8:44  10:14  11:14  12:14  13:14
Ctra.Vilavella 1  7:53  8:45  10:15  11 :15  12:15  13:15
S.M.R Molas   7:55  8:47  10:17  11:17  12:17  13:17
Cementeri*   -- -- 10:20  11:20  12:20 --
Ambulatori   7:56  8:48  10:21  11:21  12:21  13:18
Diagonal   7:57  -- 10:22  -- 12:22 --
Llaurador   7:58  -- 10:23  -- 12:23 --
Pujada   7:59  -- 10:24 -- 12:24 --
Jardí RENFE   8:00  8:50  10:25  11:23  12:25  13.20
 
*  Els dilluns el  servei no passa pel cementeri perquè està TANCAT

PLATGES DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS

Jardí-RENFE   8:00  10:30  12:30  17:30  18:30
Tales   8:01  10:31  12:31  17:31  18:31
Senda Mitjana   8:03  10:33  12:33  17:33  18:33
Mascarell   8:05  10:35  12:35  17:35  18:35
Puríssima   8:08  10:38  12:38  17.38  18.38
Santa Bárbara   8:09  10:39  12:39  17.39  18.39
Sant Bartomeu   8:10 10:40  12:40  17.40  18.40
Marc A. Ortí (Pujada)  8:12  10:42  12:42 17.42  18.42
Far (Ctra. Mar)   8:16  10:46  12:46  17.46  18.46
Av Plana Baixa   8:17  10:47  12:47  17.47  18.47
Armada Espanyola  8:18  10:48  12:48  17.48  18,48
Columbretes   8:20  10:50  12:50  17.50  18.50
Menorca   8:21  10:51  12:51  17,51  18.51
l’Estany   8:22  10:52  12:52  17.52  18.52
Mediterrani-1   8:23  10:53  12:53  17.53  18.53
Mediterrani-2   8.24  10.54  12:54  17.54  18.54
Mediterrani-3   8:25  10:55  12:55  17.55  18.55
Pujada   8:39  10:59  12:59  17.59  18.59

DE DILLUNS A 
DIVENDRES 

DE 9.00 A 14. 00 HORES 

 I DE 15.30 A 18.30 HORES

DISSABTES 
DE 9.00 A 13.00 HORES

U Nules reprén el festival de 
curtmetratges que no es va 
poder organitzar en 2020 per la 
covid-19. El IV FesOh!Curt tindrà 
lloc del 22 al 27 de novembre. Es 
poden presentar treballs fins el 
divendres 5 de novembre en  
https://forms.gle/to2Fz2DVcjmuH1R
y9 o https://festhome.com/festi-
val/fesohcurt.

NULES CELEBRARÀ EL QUART 
FESTIVAL DE CURTMETRATGES 
DEL 22 AL 27 DE NOVEMBRE

U L’Ajuntament de Nules ja tre-
balla en la nova edició de la Fira 
Medieval de Mascarell, que des-
prés de suspendre’s l’any passat 
per la pandèmia tornarà a cele-
brar-se el cap de setmana del 5 
al 7 de novembre. Com ja és 
habitual, l’Orquestra Laudística 
Daniel Fortea oferirà un concert 
a Mascarell durant la fira.

MASCARELL TORNARÀ A 
CELEBRAR  LA FIRA MEDIEVAL 
DEL 5 AL 7 DE NOVEMBRE

U La plaça del Mercat acollirà el 
proper diumenge 7 de novem-
bre una nova edició de la tradi-
cional Trobada de Puntaires. La 
localitat recupera així un altre 
esdeveniment que es va haver 
d’ajornar per la covid-19 i que 
s’havia convertit amb més de 
deu edicions en una de les prin-
cipals trobades de la Comunitat.

NULES RECUPERA LA TROBADA 
DE PUNTAIRES PER AL PROPER 
DIUMENGE 7 DE NOVEMBRE

U La banda de música de la 
Societat Artística Nulense ofe-
rirà de nou el seu tradicional 
concert amb motiu de la festivi-
tat de la patrona dels músics, 
santa Cecília, el proper dissabte 
20 de novembre. Serà una nova 
oportunitat per a gaudir amb 
les composicions que tocaran 
els músics del poble.

LA BANDA OFERIRÀ EL 20 DE 
NOVEMBRE EL TRADICIONAL 
CONCERT DE SANTA CECÍLIA

U La junta local de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer 
(AECC) recupera les tradicionals 
festes solidàries de Cap d’Any i 
Nit de Reis al Saló 
Multifuncional, amb orquestra 
en directe. Enguany és especial-
ment important fer les reserves 
quan abans millor, trucant al 
telèfon 682 757 405.

L’AECC OBRI  JA LES RESERVES 
PER A LES FESTES SOLIDÀRIES 
DE CAP D’ANY I  NIT DE REIS
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