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La Fira Medieval 
torna a Mascarell 
en extramurs

U Després d’un any d’absèn-
cia per la pandèmia, 
Mascarell va tornar a cele-
brar la XIV Fira Medieval, en 
una edició extramurs per a 
mantindre les mesures de 
prevenció sanitària. PÀG. 2-3

 

L’Ajuntament 
agilitza l’ampliació 
d’Huhtamaki
U L’Ajuntament de Nules agi-
litza la llicència d’obres per a 
que Huhtamaki puga iniciar 
la construcció d’una nova 
planta. El grup preveu inver-
tir 45 mil·lions d’euros i con-
tractar 100 persones. PÀG. 4

Nules construeix un mur davant 
de Les Casetes més afectades

L’empresa contractada per l’Ajuntament de Nules va col·locar grans pedres per a crear un mur de protecció al llarg de 70 metres a la platja del Bovalar.
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 ITema del mes

La XIV Fira Medieval de Mascarell torna amb 
un nou format extramurs per la covid-19
L’aposta per traslladar parades i gastronomia a l’exterior de les muralles va ser ben acollida pels milers de visitants a la mostra

M ascarell va tornar el 
primer cap de setma-
na de novembre a 
l’època medieval amb 

espectacles, activitats, produc-
tes artesanals i exhibicions que 
fan que aquest recinte emmura-
llat, únic a la Comunitat 
Valenciana, es convertisca en un 
gran atractiu per als milers de 
visitants que recorren aquest 
entorn en els dies de celebració 
de la seua Fira Medieval. 

L’acte inaugural va tindre 
lloc el dia 5 amb la visita a 
l’exposició Jaume I més enllà de la 
llegenda, ubicada a la plaça 
Major de Mascarell, i a la mostra 
d’indumentària d’època ins-
tal·lada al Local Multifuncional, 
i amb el recorregut pel recinte 
firal que va tindre la presència 
de l’alcalde de Nules, David 
García; de la diputada provin-
cial, Lluïsa Monferrer; de la 
reina de la Vila de Nules, Jèssica 
Gozalbo; de l’alcalde de 
Mascarell, Felipe Sánchez; i del 
regidor de Mascarell, Guillermo 
Latorre; a més de la resta de 
membres de la Corporació 
Municipal i autoritats locals. 

Latorre comentà que «engua-
ny s’ha canviat el format i s’ha 
tret la fira fora del recinte 
emmurallat per a garantir el 
compliment de les mesures 
davant la covid». No obstant 
això, «se segueix apostant per la 
recreació històrica en els dife-
rents espectacles lúdics, cultu-
rals i històrics avalats per histo-
riadors i cronistes», a més de 
desfilades itinerants, exhibi-
cions d’aus, activitats infantils, 
tavernes gastronòmiques i para-
des de productes artesanals. La zona de restauració va ser una de les més visitades durant la mostra. L’exposició d’indumentària va rebre molts visitants al Local Multifuncional.

Les marionetes van fer les delícies dels més menuts. Grans i menuts contemplen una de les exhibicions incloses en el programa d’activitats.

El públic aplaudeix als actors després d’un dels espectacles que van tindre lloc a la Fira Medieval.

La desfilada històrica pels voltants de Mascarell va ser un dels plats forts. Visitants de la Fira Medieval recorren les parades amb artesania tradicional.

L’alcalde rep una placa commemorativa de l’empresa contractada per a la Fira Medieval, Culthisme.
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U MILLOREN LA IMATGE DE 
MASCARELL PINTANT LES 
FAÇANES DE TOTS ELS 
EDIFICIS MUNICIPALS

Mascarell presenta una nova imatge 
amb el pintat de les façanes de tots 
els seus edificis municipals. En aquest 
sentit, es pot veure la millora dels 
immobles de l’ajuntament, el consul-
tori mèdic, el local multifuncional, la 
biblioteca i el bar social. Una actuació 
que ha portat a terme l’alumnat del 
mòdul d’obra del Taller d’Ocupació al 
que enguany, com a novetat, s’han 
incorporat tasques de pintura i en 
concret el desenvolupament 
d’aquest projecte. També l’alumnat 
de jardineria i el de fusteria del Taller 
d’Ocupació juntament amb l’alumnat 
del programa Et Formem han realit-
zat millores a Mascarell, com ara la 
instal·lació de testos amb plantes.

U 400 PUNTAIRES VAN 
PARTICIPAR DE LA                         
XIV TROBADA DE BOIXETS     
DE NULES EL 7 DE NOVEMBRE

Nules va albergar el 7 de novembre 
la XIV Trobada de Boixets en la qual 
van participat 400 puntaires de 
poblacions de la Comunitat 
Valenciana, com ara Nules, l’Alcora, 
Almenara, Onda, Torreblanca, 
Algimia d’Alfara, Cabanes, Almassora, 
les Alqueries, Betxí, Vila-real, la Vall 
d’Uixó, Quart de les Valls, Alfafar, la 
Vall d’Alba, Castelló, Grau de Castelló, 
Borriol, Meliana, Orpesa, Sagunt, o 
Calaceite, localitat de Terol. 

U La trobada de boixets de Nules 
s’organitza cada any coincidint amb 
la Fira Medieval de Mascarell, de fet 
l’any passat no es va celebrar per la 
pandèmia. L’acte té la col·laboració 
de l’Associació de Mestresses de 
Nules i va ser visitat pel regidor de 
Tradicions, Raúl García, amb altres 
membres de la Corporació.

U L’ORQUESTRA LAUDÍSTICA 
DANIEL FORTEA OFEREIX EL 
VIII CONCERT DE MÚSICA 
MEDIEVAL A MASCARELL

Com ja era tradicional abans de la 
pandèmia, l’Orquestra Laudística 
Daniel Fortea de Nules va oferir un 
concert de música en el marc de la 
XIV Fira Medieval de Mascarell. De 
fet, aquesta va ser la huitena edició 
d’un recital que va tindre lloc el diu-
menge 7 de novembre al migdia a 
l’Església de Sant Agustí de 
Mascarell. El programa musical, pre-
sentat per Laura Martínez,  va trans-
portar als assistents en el temps fins 
a l’edat mitja. A més dels músics de 
l’orquestra, dirigits per Ángel Pozo, 
també hi va participar Anna Emma 
Fierro, molt vinculada a la Laudística 
Daniel Fortea, aportant la seua veu a 
temes com Tú, gitana. Altres de les 
peces que van formar part d’aquest 
concert van ser El testament 
d’Amèlia, En los bosques de Bretaña 
o Theology civilization.

Mascarell tindrà 
un itinerari turístic 
propi amb panells 
informatius
Mascarell comptarà en breu 
amb un itinerari turístic 
propi compost per panells 
informatius que s’ins-
tal·laran en tot el seu recinte 
emmurallat, de manera que 
les persones visitants podran 
conéixer millor la història 
d’aquesta població.  

En concret, el treball a rea-
litzar és el disseny i la maque-
tació de panells turístics 
repartits per tot el recinte 
emmurallat que crearan un 
itinerari a seguir, que inclou 
text amb rigor històric i foto-
grafies d’arxiu. El projecte, 
que serà realitzat per 
l’empresa Arqueocas, té un 
muntant de 5.680,95 euros, 
dels quals el 50%, és a dir 
2.840,47 euros, serà finançat 
amb fons propis del consisto-
ri municipal, i l’altra meitat 
serà a càrrec de la Diputació 
de Castelló, mitjançant el 
Patronat Provincial de 
Turisme, que són els qui ator-
guen la subvenció. 

Davant açò, cal assenyalar 
que l’Ajuntament de Nules 
va presentar una memòria 
per a optar a la Concessió de 
Subvencions a Ajuntaments 
de la Província de Castelló 
per a la producció de mate-
rial gràfic de promoció turís-
tica, i ha rebut la correspo-
nen confirmació positiva, 
per la qual cosa es dona llum 
verda a aquest projecte enfo-
cat a Mascarell.  

El regidor de Turisme, 
Guillermo Latorre, destaca 
que «és una aposta decidida 
pel turisme de Mascarell i un 
projecte inèdit per al recinte 
emmurallat que donarà 
coherència i sentit a les perso-
nes visitants que acudisquen 
a aquest enclavament únic a 
la Comunitat Valenciana».
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El segon cap de setmana de novembre es van posar roques en 70 metres de la platja del Bovalar 

L ’Ajuntament de Nules no 
va voler esperar a una poc 
probable reacció de la 
Direcció General de Costes 

i el segon cap de setmana de 
novembre va actuar pel seu 
compte després que el temporal 
Blas causara greus danys en Les 
Casetes de les platges. 

L’alcalde, David García, des-
prés de parlar amb veïns i amb la 
resta de partits polítics amb 
representació municipal, va sig-
nar el dia 12 un decret en el qual, 
en virtut de les competències 
que li confereix la llei en matèria 
de protecció civil, va ordenar 
construir un mur de contenció 
de la mar davant els habitatges 
de la platja del Bovalar. 

Durant el cap de setmana 
l’empresa contractada per 
l’Ajuntament per vía urgent va 
dipositar en aquesta zona del 
litoral tones i tones de grans 
roques amb les quals es cons-
trueix un mur de 70 metres 
lineals davant aquestes casetes. 
L’objectiu és que les oles tren-
quen sobre la pedra i no sobre 
les cases per a mitigar els danys 
que puguen produir-se en cas de 
nous temporals. 

La regidora de Platges, Maria 
José Esteban, va explicar que 
aquesta intervenció també con-
templa retirar les graves que la 
mar va depositar en el canal de 
la Gola durant el darrer tempo-
ral per a traslladar-les a l’espai 

L’empresa contractada per l’Ajuntament va començar a construir el mur a la platja del Bovalar el dissabte 13 de novembre.

 

que quedarà entre el nou mur 
de contenció i les casetes, com a 
element de reforç. 

 
REUNIÓ AMB COSTES 
L’actuació es va realitzar sense 
informar a Costes i sense auto-
rització, davant «l’emergència i 
el risc per a la població», segons 
l’alcalde, qui el dilluns 15 es va 
reunir amb representants terri-
torials de Costes per a tornar a 
exigir els espigons. 

Des de Costes van indicar que 
continuen redactant el projecte 
d’aquesta actuació, sense cap 
data per a la seua finalització, i 
no es van pronunciar sobre les 
obres d’emergència que acaba 
de realitzar el consistori nuler.

L’Ajuntament agilitza els 
tràmits per a les obres 
d’ampliació d’Huhtamaki

L’alcalde de Nules, David 
García, i el director general de 
l’empresa Huhtamaki, José 
María Nebot, juntament amb 
altres responsables i tècnics 
d’aquesta multinacional ubica-
da a Nules, es van reunir per a 
coordinar les gestions i els 
tràmits pendents per a 
començar els treballs d’amplia-
ció de l’empresa amb la cons-
trucció d’una nova planta. 

Des de l’Ajuntament s’assen-
yala que en breu es donarà la 
corresponent llicència, «de 
manera que amb aquesta reu-
nió el que es vol és agilitzar els 
tràmits ja que es tracta d’una 
actuació molt important per a 
la nostra localitat i també per a 
les poblacions del voltant», 
comenta l’alcalde. 

El grup Huhtamaki, refe-
rent del seu sector a nivell 
internacional, té previst inver-

tir 45 milions d’euros en el 
període 2021-25, a més d’incre-
mentar la seua plantilla que 
ara és d’unes 400 persones. De 
fet, fins a l’any 2023 vol con-
tractar a un centenar més de 
persones amb l’objectiu 
d’aconseguir un personal de 
500 treballadors. 

També es va parlar en la reu-
nió del projecte en el que està 
treballant Huhtamaki, ja que 
la idea és crear a Nules un 
Centre d’Innovació Industrial 
que comportarà la creació de 
nous llocs de treball, entre 
altres millores per al municipi. 

«El consistori està donant 
suport a l’empresa Huhtamaki 
en aquestes dos iniciatives, tant 
en la construcció de la nova 
planta com en la creació del 
Centre d’Innovació Industrial 
que serà pioner a la nostra pro-
víncia», matisa García.

Convoquen la cinquena 
edició del Focus d’Empreses
Nules convoca per cinquè any 
consecutiu el Programa Focus 
d’Empreses, del qual s’han 
publicat les bases en el Butlletí 
Oficial de la Província (BOP), per 
la qual cosa les persones intere-
ssades poden presentar propos-
tes fins al 13 de desembre. 

L’objectiu d’aquesta iniciati-
va és detectar i seleccionar 10 
projectes amb un gran potencial 
de creixement en la localitat, de 
manera que per un període d’un 
any els projectes seleccionats 
disposaran d’un espai físic on 
desenvolupar el negoci, un tutor 
per a la realització del pla 
d’empresa i formació específica 
impartida per personal especia-

litzat, a més de classes d’entre-
nament i de finançament inicial 
per a posar en marxa l’empresa. 

César Estañol, regidor de 
Desenvolupament Local, explica 
que «el jurat avaluarà segons 
l’originalitat de la idea i la dife-
renciació, el coneixement del 
mercat i la competència, la viabi-
litat tècnica i comercial, 
econòmica i financera, els  llocs 
de treball que crearà o la innova-
ció, a més tindrà en compte la 
diversificació de l’economia 
local. Gràcies al suport munici-
pal els projectes seleccionats 
podran desenvolupar-se i ser rea-
litat en un període de 12 mesos». 

El Focus d’Empreses està pen-

sat per a persones de Nules, 
encara que se’n poden presen-
tar d’altres poblacions, però en 
el cas de ser seleccionats tant la 
societat com l’activitat hauran 
de ser domiciliades a Nules. 

Aquest projecte compta amb 
una gran acceptació i és una de 
les apostes d’emprenedoria més 
importants de l’Ajuntament. De 
fet, moltes de les propostes pre-
sentades en les anteriors edi-
cions són ja empreses en actiu.  

Es tracta d’una iniciativa pio-
nera a la província de Castelló 
que té el suport de l’Escola 
d’Empresaris (EDEM) i de la 
Llançadora d’Empreses de 
València, a més de la Universitat 
Jaume I i la Cambra de Comerç 
de Castelló, que formen part del 
jurat juntament amb les empre-
ses locals patrocinadores com 
ara Kerabén, Grespania, 
Huhtamaki o la Caixa Rural 
Sant  Josep de Nules.

Contractaran 16 persones 
aturades amb les accions 
T’Avalem i Ecovid
En breu, l’Ajuntament de 
Nules contractarà a un total de 
16 persones aturades del muni-
cipi per a treballar en dos nous 
programes d’ocupació.  

D’una banda es preveu con-
tractar a 10 persones aturades 
per a participar com a alumnat-
treballador en el projecte 
T’Avalem Nules, amb el que es 
podrà accedir al Certificat de 
Professionalitat de Nivell 2 com 
a persona Dinamitzadora 
d’Activitats de Temps Lliure 
Educatiu Infantil i Juvenil. Per a 
la realització d’aquest projecte, 

el consistori ha rebut una sub-
venció de la Generalitat valen-
ciana de 241.358,40 euros. 

L’Ajuntament també ha 
rebut una altra subvenció del 
Consell de 112.623 euros desti-
nada a la contractació de per-
sones desocupades de més de 
30 anys. Mitjançant el progra-
ma Ecovid, es contractarà a sis 
persones per a treballar en 
l’administració local. L’oferta 
d’ocupació contempla dos tèc-
nics superiors en administra-
ció; una persona de neteja i 
tres places de peons generals. 

 IMunicipal

Nules no espera a Costes i construeix 
un mur per a protegir Les Casetes El director general d’Huhtamaki, José M. Nebot, i l’alcalde, David García.
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Nules honra els seus difunts i promou un 
Halloween amb cultura i gastronomia

E ls veïns i veïnes de Nules 
van viure la festivitat de 
Tots Sants, l’1 de novem-
bre, mantenint tradicions 

com la visita als difunts en el 
cementeri municipal, i partici-
pant en activitats lúdiques i cul-
turals com les que van tindre 
lloc el cap de setmana anterior a 
la Biblioteca Municipal. 

La regidoria de Cultura i la 
de Biblioteca van impulsar el 30 
de novembre un novedós i origi-
nal Dissabte Terrorífic, amb la par-
ticipació de comerços, restau-
rants i associacions locals com 
Cosas & Musas.  

La Biblioteca Municipal José 
Vicente Felip Monlleó va ser el 
nucli d’aquestes activitats, que 
van tindre com a protagonistes 
als més menuts pel matí, amb 
propostes per a tota la família, 
com un concurs juvenil d’il·lus-
tracions de monstres clàssics, 
tallers de màscares, truc o tracte 
amb disfresses i mural de la 
memòria, o degustació i venda 
de dolços tradicionals. 

 
CONCURS JUVENIL D’IL·LUSTRACIÓ 
El concurs d’il·lustració va tindre 
com a guanyadora local Marisol 
Matas; Antonia Tirado en la cate-
goria nacional i Berta 
Castellanos, premi especial. Les 
tres van rebre un val de 150 euros 
per a comprar al comerç local.     

Ja de vesprada, l’escriptora 
Espido Freire va parlar de litera-
tura gòtica i de terror, mentre 
que Beatriz Osa, periodista de 
Territorio Marlasca, va oferir la 
xerrada Monstruos de la vida real. 

A més, restaurants locals es 
van sumar oferint menús amb 
receptes d’avantpassats. 

L’Ajuntament porta a terme actuacions de millora i condicionament al cementeri municipal i habilita un horari especial de bus 

A l’exterior de la capella del cementeri municipal es va celebrar el rosari i la missa del dia de Tots Sants.

U PRIMER SORTEIG DE LA 
NOVA CAMPANYA COMERCIAL 
D’ACTIVA NULES AMB 40 VALS 
DE 100 EUROS CADASCUN

Els baixos de l’Edifici Natiu - Antiga 
Cambra Agrària, van acollir el diven-
dres 5 de novembre el primer dels 
tres sortejos de vals de 100 euros a 
gastar en els comerços locals partici-
pants en la darrera campanya 
d’Activa Nules, impulsada per 
l’Ajuntament de Nules mitjançant la 
regidoria de Comerç. L’alcalde, David 
García; el regidor de Comerç, Raúl 
García, i una representant del comerç 
local, van participar en el sorteig dels 
primer 40 vals. Els propers sortejos 
seran els dies 3 i 17 de desembre, per 
la qual cosa encara es pot participar, 
segellant els passaports per 10 
comerços participants diferents per 
compres de 10 euros mínim.

Beatriz Osa i Espido Freire, els regidors Raúl García i M. José Esteban, i Mònica Mira. Les guanyadores del concurs juvenil d’il·lustració van rebre els seus premis.

Pel que fa als actes religiosos, 
van destacar el rosari i missa al 
cementeri municipal l’1 de 
novembre. Amb motiu d’aques-
tes dates, l’Ajuntament va por-
tar a terme actuacions de millo-
ra i condicionament al cemente-
ri municipal i al de Mascarell. 

Les principals tasques van 
consistir en el pintat de les ins-
tal·lacions i també es van fer 
actuacions de jardineria. Es trac-
ta d’uns treballs que va realitzar 
l’alumnat del programa Et 
Formem i el del Taller 
d’Ocupació. El personal de la 
brigada municipal també va 
portar a terme actuacions de 
manteniment, com ara la repa-
ració del paviment o la millora 
d’enllumenat, entre altres.       

Es va establir l’horari espe-
cial d’obertura del cementeri 
municipal per a aquests  dies, i 
es va habilitar servei especial de 
transport urbà.
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 IEl nostre patrimoni

Recuperen la cantata que 
va inaugurar el Convent
L’Ajuntament de Nules ha fet 
efectiva la compra de les imat-
ges digitalitzades de la cantata 
que l’any 1717 es va cantar per 
a inaugurar el Convent de la 
Sagrada Família de la localitat. 
Són 17 imatges d’alta resolu-
ció que passaran a engrossir 
l’Arxiu Històric del municipi. 

L’avís en xarxes socials d’un 
veí de Nules el passat agost va 
posar en sobre avís al regidor 
de Patrimoni, Guillermo 
Latorre, qui ràpidament es va 
posar en contacte amb l’Arxiu 

de la Catedral de València per 
a preguntar per la possibilitat 
de facilitar-los la peça digitalit-
zada. Segons l’edil, «gràcies a 
que un veí va donar a conèixer 
el seu parador, hem agilizat 
els tràmits per a recuperar 
part de la nostra història».  

La cantata es titula Al trofeu, 
al rumor i està escrita per José 
Pradas Gallén, un dels princi-
pals compositors del barroc. La 
peça està composta per a dos 
cors de huit veus, amb baix con-
tinu d’arpa i ària solista.

La diputada de Cultura, Ruth Sanz, amb el regidor de Patrimoni, l’alcalde i un regidor del PSOE, en el Benicató.

La Diputació cedeix a Nules la 
titularitat definitiva del Benicató

L a Diputació Provincial de 
Castelló va aprovar en ple 
a finals d’octubre la cessió 
definitiva del jaciment 

arqueològic de Benicató a la 
localitat de Nules. Cal recordar 
que fa 45 anys que ja estaba ges-
tionat per l’Ajuntament de 
manera provisional. 

La diputada de Cultura, Ruth 
Sanz Monroig, va explicar que 
la concessió de les parcel·les es 
deu «a la bona pràctica que des 
del consistori estan realitzant 
per a cuidar i conservar un jaci-
ment arqueològic que tanta 
història conté». Sobre aquest 
tema, Sanz va manifestar la 
necessitat de «continuar treba-
llant aquestes parcel·les per a 
trobar restes importants que 
ens ajuden a estudiar la història 
d’aquest paratge». 

L’alcalde, David García, ha 
recordat que la cesió va ser una 
petició que li va fer al president 
de la Diputació Provincial, José 
Martí, en la reunió que van tin-
dre per a coordinar accions con-

L’alcalde va demanar aquest tràmit al president provincial en una reunió sobre accions per a 2021

juntes per a 2021, i que li va 
recordar en la cimera d’alcaldes 
de la Plana Baixa. 

El jaciment arqueològic de 
Benicató, situat en el terme 
municipal de Nules, polígon 23, 
parcel·la 485, es va localitzar en 
1883, però va ser en 1954, des-
prés d’una profunda transfor-
mació de la parcel·la per a la 
plantació de tarongers, quan es 
va poder comprovar la vertade-
ra importància del jaciment. 

 
DECLARAT BIC 
El jaciment té incoada la seua 
declaració de BIC com a zona 
arqueològica segons resolució 
de la Generalitat Valenciana del 
15 de novembre del 2016 publi-
cada en el DOGV 7922.  

La direcció del jaciment 
quant a treballs de camp es 
troba actualment a càrrec 
d’Esperanza Huguet i Ferran 
Arasa, dins dels projectes pro-
moguts pel Departament 
d’Arqueologia de la Universitat 
de València.

La visió del mestre Giner 
d’Alfons el Magnànim, en 
la medalla del trimestre

Per a l’última exposició de l’any 
de Medalla del Trimestre 
(novembre-gener) el Museu de 
Medallística Enrique Giner pre-
senta una molt especial, en la 
qual el mestre Giner mostra la 
seua visió d’Alfons el 
Magnànim. Aquestes dos figu-
res estan lligades íntimament a 
l’art i a la sensibilitat per ell. 

La medalla va ser realitzada 
per Giner en 1958 en plata i, 
segons ens conta Antonio 
Mechó, l’efigie del rei corres-
pón a un dels dos models civils 
del Magnànim, en concret el 
tipus exposat a la vitrina i que 
és conegut per la seua llegen-
da Venator intrepidus. Una ico-
nografia que Giner ja havia 
fixat deu anys abans com a 
emblema de la Institució 
Alfons el Magnànim, patrona 
de la medalla de Giner. 

El nuler representa en la 
seua obra una escena de càme-
ra amb el monarca seient en 
un tro davant dos grups de per-
sones. Giner buscava una imat-
ge que servira de model i guia 

d’una «raça» com la valencia-
na. Les millors fonts per a fer-
ho estaven en els últims deu 
anys de vida del rei, els quals es 
van convertir en una cam-
panya d’enaltiment de les 
seues capacitats artístiques, 
literàries, bibliòfiles i de col·lec-
cionista front a les bèl·liques. 

En l’època en la que Giner 
va crear aquesta medalla hi 
havia un interés per reubicar 
la figura d’Alfonso V, «més que 
un rei de València --escrivia 
Antonio Igual--, un rei valen-
cià. És a dir, que el seu tempe-
rament, caràcter i fisonomia 
semblaven propis i naturals de 
València (...) afinitat del caràc-
ter d’Alfons V amb el tipus 
racial valencià». 

En aquesta línia circulava 
l’obra d’Enrique Giner, i el seu 
lema institucional i metàlic Vir 
sapins dominabitur astris (Un 
hombre sabio dominará sobre 
las estrellas) es convertia en el 
fidel reflexe de com Alfons, 
amb el seu amor per la cultura, 
rebutjava les supersticions.

La medalla d’Enrique Giner representa al rei Alfons el Magnànim.

VESTIGIS BÈL·LICS

Recuperaran el 
Blocau Vieta-2
U L’Ajuntament de Nules podrà 
continuar amb la seua tasca de 
recuperar el patrimoni de la Guerra 
Civil gràcies a que la Generalitat 
Valenciana li ha atorgat una sub-
venció per a actuacions relaciona-
des amb la Memòria Històrica i 
Democràtica Valenciana. Si l’any, 
passat des de la regidoria de 
Patrimoni es va apostar per conso-
lidar el blocau de la Vieta-1, engua-
ny es pretén restaurar el vestigi 
bèl·lic denominat blocau de la 
Vieta-2, situat a 650 metres del pri-
mer. El projecte, que serà realitzat 
per l’empresa Arqueocas, té un 
muntant de 9.105,25 euros, dels 
quals 2.913,68 seran finançats amb 
fons del consistori i 6.191,57 seran 
a càrrec de la Conselleria de 
Participació, Transparència, 
Cooperació i Qualitat Democràtica.
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La localitat de Nules tindrà en 
breu el seu primer Pla Local de 
Joventut amb el que es vol 
donar resposta a les inquie-
tuds, problemes i preocupa-
cions dels joves del municipi. 

Des de la regidoria de 
Joventut s’està treballant en el 
disseny d’aquest document 
que permetrà desenvolupar les 
polítiques de joventut en el 
període 2021-2025: «Aquest 
pla contemplarà la realitat 
juvenil de la població amb la 
intenció de facilitar les accions 
a dur a terme en l’àrea de 
joventut. De fet, el principal 
objectiu del Pla Local de 
Joventut és conéixer i analit-
zar la percepció i necessitats, 
interessos i preocupacions de 
la joventut de Nules», explica 
el regidor Gabriel Torres. 

Per a l’elaboració d’aquest 
pla es compta amb la col·labo-
ració de l’IES Gilabert de 
Centelles que, mitjançant els 
canals propis de comunicació, 
farà arribar al seu alumnat i a 
les seues famílies una enques-
ta per a recollir les dades 
necessàries per a confeccionar 
el pla. Tant des del centre edu-
catiu com des del consistori es 
valora positivament aquesta 
iniciativa amb la que es pretén 
donar resposta a les inquie-
tuds dels més joves. 

L’IES Gilabert de Centelles 
col·labora en el primer 
Pla Local de Joventut

 

L’UPCCA de Nules celebra el primer 
Festival 24/7 d’oci juvenil saludable 
També organitza tallers per a promoure la salut psicològica de l’alumnat desl centres educatius

L ’Ajuntament de Nules, 
mitjançant la Unitat de 
Prevenció de Conductes 
Addictives (UPCCA) de la 

localitat, està portant a terme 
diverses accions dirigides als 
més joves de la població. 

D’una banda, els dies 29 i 30 
d’octubre l’UPCCA, juntament 
amb el Casal Jove, va celebrar el 
primer Festival 24/7 d’oci juve-
nil saludable amb motiu del  Dia 
sense Jocs d’Atzar. La joventut va 
gaudir de la música en directe 
del grup local Never Mind acom-
panyat d’una barra 0,0  i una 
degustació de menjar japonés i 

Un gran nombre de joves va participar en el primer Festival 24/7.

 

movent activitats innovadores i 
saludables. Així, esperen que 
l’any vinent siguen els mateixos 
joves els qui porten propostes 
per al festival. 

Cal assenyalar que des de la 
Regidoria de Joventut es va orga-
nitzar a més un original Passatge 
del Terror a la Casa de Cultura 
per Halloween, amb la participa-
ció de Bambolina Teatre, per a 
joves des dels 12 anys. 

 
DIA DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL 
D’altra banda, l’UPCCA està rea-
litzant en diferents centres edu-
catius tallers de mindfulness i 
autoconeixement per promoure 
la salut psicològica en l’alum-
nat. Aquesta activitat es desen-
volupa durant el mes de novem-
bre, ja que el dia 10 es va cele-
brar el Dia de l’Educació 
Emocional.  

El projecte està coordinat 
pel regidor de Joventut, Gabriel 
Torres, i el tècnic municipal de 
Joventut, Antonio Romero, jun-
tament amb la directora de 
l’IES Gilabert de Centelles, 
Asunción Ventura, i la cap 
d’Estudis d’ESO, Noelia Enguix. 

També participa d’aquesta 
iniciativa l’alumnat de l’ESO 
del Col·legi Ntra. Señora de la 
Consolación, en concret 80 
alumnes d’entre 12 i 16 anys 
han contestat l’enquesta que 
facilitarà l’elaboració del Pla 
Local de Joventut. Per a la resta 
de joves, de 18 a 30 anys, inte-
ressats a participar hi haurà 
enquestes en diferents punts de  
la localitat com ara en els edifi-
cis municipals com la piscina o 
el casal jove, a més d’altres 
espais com alguns locals d’oci 
del municipi. També es pot fer 
l’enquesta amb el codi QR 
d’aquesta informació.

U La Regidoria de 
Joventut va impulsar       
un Passatge del Terror         
a la Casa de Cultura       
per Halloween

Murder Party per a tancar la nit. 
També van poder fer les prime-
res pràctiques de parkour i teles 
aèries, on hi va haver molta par-
ticipació i curiositat per aquest 
tipus de joc esportiu que tan de 
moda està en els últims temps. 

Des de la regidoria de 
Joventut aposten per l’oci edu-
catiu i saludable, al mateix 
temps que fomenten la partici-
pació i la promoció de l’educa-
ció en valors com la igualtat, 
equitat i integralitat, entre 
altres. Per això volen fer 
d’aquest festival un referent per 
a la joventut del municipi, pro-

El Nou Pedro Alcázar ha sigut el primer en acollir els tallers de salut psicològica.

Els tallers van començar en el 
CEIP Nou Pedro Alcázar amb 
l’alumnat de sisé de Primària 
que rebrà un total de quatre se-
ssions pràctiques per grup. Així 
mateix, també participen 
d’aquesta iniciativa el CEIP Pío 
XII, el CEIP Cervantes i el Col·legi 
Consolació. De manera que les 
activitats són impartides per 
una psicòloga especialista en 
prevenció i promoció de la salut. 

El regidor de Sanitat, Raúl 
García, assenyala al respecte que 
«des de l’UPCCA de Nules, junta-
ment amb la comunitat educati-
va del municipi, s’està treballant 
la salut psicològica dels més 
joves de la localitat. Es tracta 
d’un projecte amb el que es dona 
suport a l’educació emocional 
per a actuar des de la prevenció 
en matèria de salut i addiccions».

Asunción Ventura, Gabriel Torres i Noelia Enguix van presentar la iniciativa.
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 IMedi ambient

En verd

L
es burilles (puntes de 
cigarret) són el primer 
tipus de residu plàstic. A 
l’any es tiren a terra quasi 

5 bilions d’elles. Però, sabem 
quina conseqüència té aixó? 

En Espanya es consumeixen 
aproximadament uns 32.800 
milions de cigarrets. Quan llan-
cem una burilla a terra o al 
mar, el plàstic que la compon es 
desfà (acetat de cel·lulosa), nico-
tina, metals (arsènic, plom…) i 
altres substàncies contami-
nants que ha absorbit el filtre, 
afectant així a la vida i als eco-
sistemes de milers d’espècies. 
De fet, una única burilla és 
capaç de contaminar fins 50 
litres d’aigua dolça i fins a 10 
litres d’aigua salada. 

Fa molts anys que des del 
Consell Ambiental hem dema-
nat a l’Ajuntament de Nules 
que es posen mesures per a aca-
bar amb esta problemàtica. Este 
curs passat, des del centre hem 
participat en la campanya el 
Guix de la vergonya. Esta cam-
panya consisteix en donar visi-
bilitat al problema encerclant 
amb guix totes aquelles burilles 
que trobem pel poble. 

Nosaltres hem triat encer-
clar-les al voltant del nostre 
cole, al parc que està ubicat 
prop de la Guàrdia Civil i al 
Jardí Botànic. Altres companys 
ho han fet la plaça Major i altres 
carrers que estan a prop del cen-
tre. A esta campanya també 
s’han adherit altres centres edu-
catius del poble. I, junt a les 
famílies, s’ha dut a terme la 
campanya a la mar de Nules. 
Allí s’han trobat moltes buri-
lles: al parc infantil, a l’Estany, 

Evitem les burilles!

a les terrasses i a la mateixa arena 
de la mar. Inclús a la platja decla-
rada espai lliure de fum. Això 
resulta intolerable. 

Consultant a classe la Llei 
42/2010 de 30 de desembre, en 
l’article 7 es prohibeix fumar en 
centres  educatius i formatius i 
en els seus accesos immediats als 
edificis o voreres circumdants. 
També en tots aquells llocs on 
puguen haver-hi  xiquets/es. A 
més, segons l’ordenança munici-
pal, no està permés llençar les 
burilles a terra. 

Desgraciadament, varem des-
cobrir que la norma no es com-
pleix. El voltant de l’escola està 
ple de burilles, i als parcs no hi 
caben més. No es respecten els 
nostres espais. Nosaltres vam 
pensar en fer alguna cosa per a 
que això canvie. Els xiquets/es no 
podem estar tant a prop d’elles, 
és una llàstima que els adults no 
se n’adonen. No entenem com 
una cosa tan senzilla de solucio-
nar com és dur un cendrer 
portàtil, no es solucione. 

Per este motiu, junt a 

l’Ajuntament, estem en procés 
de publicar una campanya que 
inclou cartells i senyalitza-
cions amb la normativa vigent. 
L’escola ha participat fent 
dibuixos amb el lema #estima 
nules no és  un cendrer, aportant 
el contingut als cartells i dema-
nant que facen complir la nor-
mativa i, que a més, posen cen-
drers sobretot a l’època d’estiu 
als locals que estan a la 
mateixa platja, ja que eixes 
burilles ningú les recull i aca-
ben en la mar. 

Podeu vore fotos i vídeos 
d’esta campanya en @lopedeve-
ga_reciclalescola i seguint #estima-
nulesnoésuncendrer. Demanem 
també als ciutadans i ciutada-
nes de Nules que ajuden a solu-
cionar este problema. Esperem 
que, després d’haver fet tot este 
treball, pugam vore la cam-
panya en marxa i vore el resul-
tat al nostre poble. No ens agra-
da res més que tindre un poble 
bonic, net i verd.  
*Els i les alumnes de sisé del CEIP 
Lope de Vega de Nules.

Nules participa en un fòrum 
sobre desenvolupament 
sostenible i educació
La localitat de Nules va tindre 
una destacada representació en 
la recent jornada ‘Construir el 
futur que volem. Recursos edu-
catius per al desenvolupament 
sostenible’ del programa 
#InSostenible del Fons Valencià 
per la Solidaritat, cofinançat 
per la Diputació de Castelló. 

D’una banda, l’alcalde, David 
García, com a vocal de la Junta 
Executiva del Fons Valencià per 

la Solidaritat, va concloure la 
jornada amb una intervenció 
juntament amb Sergi Meseguer, 
assessor del CEFIRE Àmbit CTEM 

D’altra banda, la professora 
Virginia Gavaldá, coordinadora 
de Sostenibilitat del CEIP Lope 
de Vega, va participar en la 
taula redona d’experiències 
‘Sostenibilitat: una aposta 
necessària i transversal en 
l’àmbit educatiu’.

La professora Virginia Gavaldá (dreta), durant una taula redona.

L’alcalde de Nules, David García (esquerra), amb Sergi Meseguer.
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Tu salud

L
a oftalmología es una de 
las especialidades médi-
cas en las que las nove-
dades tecnológicas han 

tenido más impacto en los últi-
mos años, tanto en el diagnós-
tico como en el tratamiento.  

La pandemia ha afectado a 
nuestra vida de diferentes for-
mas. Ha mermado la capaci-
dad de asistencia diagnóstica y 
terapéutica a la población y ha 
aumentado el uso de dispositi-
vos tecnológicos (tabletas, 
ordenadores, móviles), desde 
los niños en los colegios al tele-
trabajo de los adultos, pasan-
do por el uso de ellos también 
en nuestro tiempo de ocio. 

Los oftalmólogos dejamos 
de asistir en un primer 
momento a la población. 
Niños con defectos visuales no 
diagnosticados, glaucomas, 
degeneraciones maculares, 
cataratas, enfermedades gené-
ticas, etc, por supuesto no solo 
no han desaparecido, sino que 
siguen ahí e incluso se han 
agravado (como el resto de las 
patologías). 

La telemedicina puede ser 
una forma de ayuda en un pri-
mer momento para diagnosti-
car algunos de estos proble-

AMPARO 

Pérez* 
mas, pero estamos de acuerdo 
en que es insuficiente. Es 
importante el contacto con el 
paciente para realizar un buen 
diagnóstico y tratamiento, y 
contar con el material especia-
lizado necesario para ello. 

En la actualidad estamos 
trabajando para poder mejo-
rar la atención de estos desór-
denes de forma eficiente. 

 
NUEVAS TÉCNICAS 
La pandemia dejará de tener 
un impacto tan relevante en 
nuestras vidas en algún 
momento y debemos pensar en 
las nuevas técnicas diagnósti-
cas y terapéuticas que nos 
aguardan en los próximos 
años: terapias génicas, detec-
ción precoz de degeneración 
macular y glaucoma, implan-
tes de cámaras en retina que 
permitan a ciegos poder tener 
rudimentos de visión; trasplan-
te de células madre retinianas, 
mejora de los trasplantes cor-
neales para evitar rechazo, etc. 

El verdadero reto es conti-
nuar ofreciendo una medicina 
personalizada, en la que el 
paciente sienta que su médico 
no se esconde detrás de las 
máquinas sino que estas son 
un complemento a su buen 
hacer. 
*Oftalmóloga en Medinul y en el 
Hospital Arnau de Vilanova 
(Valencia)

Retos en oftalmología
Impulsen tallers per a ajudar a les 
famílies a previndre l’obesitat infantil

L a regidoria de Sanitat de 
l’Ajuntament de Nules va 
organitzar a finals d’octu-
bre i principis de novem-

bre la primera edició del projecte 
Família sana, Infantesa sana, que va 
tindre lloc en els baixos de l’edifi-
ci Natiu-antiga Cambra Agrària. 

L’objectiu d’aquest nou pro-
grama és facilitar informació i 
suport a les famílies per a pro-
moure hàbits d’alimentació 
sana entre les xiquetes i xiquets. 
Es vol ajudar als pares i mares 
per a previndre l’obesitat infan-
til, per la qual cosa aquestes se-
ssions estaven dirigides a tota la 
família. Enguany l’edició inau-
gural estava centrada en els 
hàbits alimentaris dels menors 
d’entre dos i quatre anys, i la 
idea és continuar el proper curs 
amb el següent grup d’edat. 

Els tallers van estar a càrrec 
de Marina López Rambla, exper-
ta en dietètica i nutrició, que va 
iniciar la programació prevista 
amb els conceptes bàsics sobre 
els nutrients que componen 
l’alimentació durant l’etapa 
infantil. I és que la infància és el 
millor moment per a adquirir 
uns hàbits que ens acompanya-
ran durant tota la nostra vida i 
molts d’estos s’aprenen a casa. 

També es va dedicar temps a 
explicar com interpretar el 
Nutriscore, l’etiquetat nutricio-
nal indispensable per a poder 
conéixer la composició dels ali-
ments que ingerim a diari, ja 
que molts productes que creiem 
saludables inclouen ingredients 
que no acostumem a identificar 
com poc saludables. 

El projecte ‘Família sana, Infantesa sana’  promou hàbits d’alimentació sana per als menuts  

Marina López, durant una de les sessions teòriques del projecte.

   

Per últim, es van mostrar 
opcions de desdejunis, esmor-
zars i berenars saludables, ja 
que en aquests moments del dia 
s’acostuma a buscar opcions 
ràpides i fàcils que s’acaben con-
vertint en poc saludables. 

Les fruites són una de les 
millors opcions, a més de prepa-
rar els aliments de manera diver-
tida. Unes bones alternatives 
poden ser broquetes de fruita, 
iogur amb poma torrada i grano-
la, o pernil i formatge tendre.

ISocietat

U ABRAÇA’M CELEBRA LA 
PRIMERA TROBADA DESPRÉS 
DE LA PANDÈMIA DE LA COVID

El diumenge 14 de novembre, l’asso-
ciació Abraça’m, Lactància i Criança 
va celebrar a l’Espai Verd la Trobada 
que va quedar pendent per la 
pandèmia. Després de molt de 

temps van poder tornar a reunir-se 
en una jornada de convivència amb 
activitats com contacontes amb 
Ivana Michling o un taller de ioga en 
família amb Famiyoguis.

La programació va concloure amb un taller pràctic sobre desdejunis i berenars. 
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Coleccionismo

L
os devastadores efectos 
que están teniendo para 
el litoral sur de la pro-
vincia de Castellón las 

cada vez más continuas mare-
jadas y, especialmente, las de 
los primeros días de noviem-
bre, nos han demostrado el 
enorme poder que tiene el mar 
y lo indefensos que estamos en 
la playa de Nules ante ese ene-
migo tan poderoso. 

La desidia desde hace más 
de 30 años de las distintas 
administraciones estatales y 
autonómicas que nos han 
gobernado, lo han dejado bien 
claro: la playa de Nules no 
existe, no es visible en un 
mapa y, por tanto, olvidémo-
nos de que lleguen inversio-
nes. De poco valen los viajes a 
Madrid y las reclamaciones 
efectuadas, se quedan en nada 
de nada. 

Durante los meses de este 
último verano escribí varios 
artículos sobre tarjetas posta-
les de nuestra playa, esa que se 
engulle el mar en cada envite 
con que nos fustiga, mostran-

Una tarjeta postal de la playa inexistenteRICARDO 

Yáñez* 

do tarjetas postales en las que se 
podía apreciar lo lejano que 
estaba el mar hace unos 30 
años, más o menos, y haciendo 
reflexiones sobre su situación 
actual. 

Hoy traigo una postal más de 
nuestra playa, esa que ya es ine-
xistente y me duele ver la ima-
gen de lo que fue en un pasado 
reciente y es ahora la misma. 

Se trata de una vista aérea de 

la playa de Nules, del año 1981, 
en una postal editada por los 
propietarios del desaparecido 
Camping Las Huertas, e impresa 
en una muy conocida imprenta 
de Vila real.  

No sé exactamente ubicarme 
en la misma, pero lo que más 
me llama la atención es poder 
contar más de una docena de 
espigones que había en la playa, 
quizás alguno más, pues la foto 

no contempla las últimas edi-
ficaciones construidas más 
allá del citado camping. 

Creo recordar que los cita-
dos espigones fueron en su 
mayoría sufragados por el pro-
pio Ayuntamiento de Nules, y 
si alguien sabe algo más, que 
lo comparta.  

Así que me pregunto: ¿tan 
difícil habría sido prolongar 
esos espigones unos cientos de 
metros y solucionar un proble-
ma de entonces y de siempre? 
Es decir, el daño causado por 
la construcción del puerto de 
Burriana, pues parece ser, 
como he dicho antes, que nin-
guna administración ha queri-
do implicarse jamás en el pro-
blema de nuestra querida 
playa, así que si no se empren-
den actuaciones urgentes y efi-
caces, «les casetes de la platja, 
patrimoni d’un poble», tienen 
sus días contados. 

Por cierto que la citada pos-
tal jamás circuló, o al menos 
no la que tengo, y al ser emiti-
da por un particular, dudo que 
circulara mucho. 
*Presidente del Grupo Filatélico y 
de Coleccionismo Noulas

Colònies de gats de Nules

B
en segur que des de nen 
o nena has sentit aque-
lla frase que ens deien 
els majors de «no toques 

als gats del carrer que trans-
meten malalties!!!». I, per des-
comptat, a tu et donava igual i 
ho tocaves tot. En aquest arti-
cle volem desmentir aquest 
mite i contar-te què hi ha de 
real i què no. 

Entre els arguments que es 
donen per a l’abandonament 
d’un gat està l’embaràs i el risc 
de contraure toxoplasmosi. 
Que trist començar una nova 
vida amb la pena de perdre la 
companyia i la complicitat 
d’un company felí per una 
errada informativa, no creus? 

Però, què és la toxoplasmo-
si? És una malaltia que es pro-
duïx a conseqüència d’una 
infecció pel paràsit Toxoplasma 
gondii, un dels paràsits més 
comuns del món. 

 
COM ES CONTAGIA?  
Nombroses evidències científi-
ques demostren que l’índex 
més alt de contagi als éssers 
humans es produeix 
mitjançant la ingesta de carn 
poc cuinada, vegetals o horta-
lisses contaminades, aigua no 
potable o pel contacte amb 
sòls contaminats, sent poc pro-
bable el contagi a través dels 
excrements dels gats (Per a 

El gat i la toxoplasmosi
contraure la toxoplasmosi, el 
paràsit ha de ser ingerit). 

Hi ha alguna prova per detec-
tar si m’he contagiat? Sí. A més, 
aquesta prova serà molt útil si 
ja tens un felí a casa i vas amb 
por. No és més que una anàlisi 
de sang que detecta anticossos 
contra el paràsit, i si la infecció 
és recent o es va produir al pa-
ssat. Després d’haver sigut infec-
tat, el cos humà adquirix anti-
cossos contra el Toxoplasma gon-
dii per a la resta de la vida, pel 
qual no pot tornar a ser infectat 
de nou. Així que val molt la 
pena fer-se la prova i descartar 
la possibilitat que el teu com-
pany felí et contagie res. 

I ara que ja sabem què és i 
com es contagia, ¿què mesures 
hem de prendre per no conta-
giar-se? Algunes d’aquestes 

mesures ens resultaran prou 
conegudes: 

Seguir estimant el teu gat. 
Guisar a alta temperatura; 

prèvia congelació de carn. 
Llavar-se bé les mans i els 

estris de cuina. 
Mesures de protecció, com la 

utilització de guants d’un sol ús. 
Prendre lactis sempre pasteu-

ritzats, ja que són els únics este-
rilitzats i que garanteixen 
l’absència de bacteris. 

I si no tinc gats a casa, però 
tinc una colònia felina a prop? 
Em puc contagiar? La resposta és 
ben senzilla: NO. I a més, no tin-
dràs rates a prop, plaga prou més 
perillosa. En primer lloc, perquè 
el contacte que pugues tindre 
amb els gats de la colònia pot ser 
el mateix que mantingues amb 
els ocells del carrer, compartir 

un mateix espai a la terra sense 
necessitat de contacte físic 
directe; i, en segon lloc, perquè 
els gestors i gestores de 
colònies felines s’encarreguen 
de desparasitar i vigilar que els 
gats que cuiden no arriben a 
tindre malalties. En quant es 
localitza un felí malalt, malfe-
rit o atropellat, gestors i asso-
ciació vetllem per la recupera-
ció de l’animal. El portem al 
veterinari, se li apliquen les 
cures necessàries i, o bé torna 
totalment sa a la colònia o, 
amb un poc de sort, troba una 
casa i família fora del carrer. 

Els gats aporten nombrosos 
beneficis psicològics i benestar 
emocional a les persones que 
disfruten de la seua com-
panyia, especialment quan for-
men part de la família com un 
membre més. L’ajuda a la 
reducció d’estrés, la millora en 
la funció cardíaca o l’ajut en 
tractaments de caràcter 
terapèutic fan d’aquest animal 
un ésser altament apreciable 
per a la societat. Pots consultar 
més informació sobre aquest 
tema a la web de FdCats, 
www.fdcats.com. 

A l’associació sempre nece-
ssitem mans voluntàries. Si 
vols ser partícip d’aquest pro-
jecte en constant evolució, 
contacta’ns per xarxes. Ens 
pots trobar a les principals: 
Facebook i a Instagram, amb                    
@coloniesgatsnules.

El tiempo

E
stimado-a lector-a, el 
mes de octubre, que 
siempre se las daba de  
mes movido, peleón y 

revoltoso por ir acompañado 
casi siempre de malas com-
pañías, como podrían ser las 
gotas frías, DANAS y lluvias 
torrenciales entre otros, nos 
ha sorprendido  a propios y a 
extraños. Esta vez se podría 
decir que ha pasado sin estri-
dencias y relativamente tran-
quilo, casi como queriendo 
pasar desapercibido.  

El hecho más evidente lo 
tenemos en el capítulo de las 
precipitaciones, donde solo se 
han registrado 12 l/m2 en 7 
días  de lluvias. Durante los 10 
primeros meses del año se 
han registrado 361,4 l/m2. Si a 
esta cifra le restamos los 469,5 
l/m2 de igual periodo del pasa-
do año, nos sale un déficit de -
108,1 l/m2 en lo que llevamos 
de año. A lo largo del último 
mes, las  precipitaciones regis-
tradas lo han sido de carácter 
muy débil. La inestabilidad 
atmosférica ha sido muy esca-
sa, puesto que todos los siste-
mas frontales de procedencia 
atlántica, después de barrer 
de Oeste a Este, llegaban al 
mar Mediterráneo ya muy 
debilitados. 

En el capítulo de las tem-
peraturas, destacar que 
durante este mes los valores  
extremos han sido de una 
máxima de 30,5ºC el día 3, y 
una mínima de 11º, los días 
2, 5 y 27. La temperatura 
media del mes ha sido de 
19,45º. Si tenemos en  cuenta 
que la temperatura media de 
septiembre fue de 23,53º, 
entre ambos periodos se pro-
duce una bajada de 4,08º. 
Octubre, pues,  ha sido un 
mes de transición que abre la 
antesala del invierno. 

 
AVES Y PLANTAS 
Los días son más cortos y las 
noches más largas. Las aves 
migratorias más habituales 
en nuestra población, como 
la golondrina común, el 
avión común y el vencejo 
común, ya hicieron las male-
tas hace semanas y empren-
dieron su largo viaje migra-
torio a tierras del continente 
africano para pasar allí el 
invierno. A su vez, la impor-
tante y numerosa colonia de 
castaño de indias que circun-
da el perímetro del Jardín 
botánico de Nules está per-
diendo su masa arbórea con 
la caída de  su hoja. 
*Encargado de la estación  
meteorológica de Nules

Octubre pasó  
de puntillas

JUAN ANTONIO 

Pitarch 
Tena*

Liel Ainmar Assayag, d’Alberta (Canadá), té tres gats, un d’ells anomenat ‘Panda’.
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De ley

L
as actuaciones y mul-
tas de la Comisión 
Nacional de los 
Mercados y la 

Competencia (CNMC) contra 
el llamado cártel de los coches 
han sido avaladas y ratifica-
das por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, des-
pués de que la Audiencia 
Nacional desestimara todos 
los recursos que las diversas 
marcas habían interpuesto 
contra las sanciones de la 
propia CNMC. 

 
RECLAMACIONES 
Podemos observar cómo des-
pachos de abogados y firmas 
jurídicas se lanzan al merca-
do anunciando el cártel de los 
coches, pero consideramos al 
respecto que es importante 
realizar un llamamiento a la 
prudencia de futuras recla-
maciones de afectados. 

Y es que hay que tener 
muy presente que de la reso-
lución de la CNMC, que ha 
sido ratificada por el 
Tribunal Supremo, no se des-
prende con claridad que 
dicha conducta sancionada 
llevara aparejada una altera-
ción de los precios.  

 
INFORMACIÓN 
De las resoluciones de la 
CNMC contra los concesiona-
rios de los vehículos se des-
prende que existe un inter-
cambio de información, pero 
no era sobre precios, básica-
mente el problema era la 
coordinación que existía 
entre fabricantes muy dispa-
res. Tenían una reunión 
comercial y de marketing 
con cierta periodicidad en la 
que hablaban de cuándo 
iban a sacar al mercado dife-
rentes modelos.  

 
ANÁLISIS 
Es por ello que, antes de 
empezar con la reclamación 
a los concesionarios de los 
clientes afectados por este 
cártel de los vehículos, desde 
nuestra firma esperaremos a 
que se pronuncien las prime-
ras voces de nuestros tribu-
nales sobre la existencia del 
nexo causal entre la conduc-
ta sancionada y que realmen-
te dicha actuación de las 
marcas provocó una altera-
ción en el precio del automó-
vil adquirido.  
*Ramiro Navarro Abogados 
Castellón-Nules 
Cita previa: 964 058 777

Prudencia con 
el  ‘cártel de       
los coches’ 

RAMIRO 

Navarro* 

Un passeig per a conéixer 
millor la història de Mascarell
El diumenge 7 de novembre, i 
coincidint amb la celebració de 
la XIV Fira Medieval de 
Mascarell, va tindre lloc una 
nova visita guiada pel patrimo-
ni local, aquesta vegada centra-
da en la població emmurallada. 
Les persones assistents conegue-
ren moltes dades històriques de 
Mascarell, caminaren pels 
carrers i places i visitaren les 
construccions més tradicionals, 
com l’Església de Sant Agustí, 
l’ajuntament o les antigues 
escoles i també les recentment 
recuperades, com el pou. 

Marta Morote, del departa-
ment de Turisme de 
l’Ajuntament de Nules, va expli-
car que Mascarell és l’única 
població completament emmu-
rallada de la Comunitat 
Valenciana, i només Ureña, a 
Valladolid, té a Espanya les 
mateixes característiques, és  a 
dir, conservar tota la muralla 
que bordeja el nucli urbà, per la 
qual cosa va ser declarat Bé 
d’Interés Cultural en 1995. 

Les muralles daten de l’any 
1553 i hi ha constància del con-
tracte de construcció entre els 
Comtes d’Oliva i la Universitat 
de Mascarell amb els mestres 
constructors. Es va utilitzar cal, 
morter, terra i rajola, amb la 
tècnica del tapial, que donava 
estabilitat i duresa. 

Mascarell té una planta quasi 
quadrangular amb dos portals 
d’accés, el principal és conegut 
com a Portal de València o Nules, 
i l’altre és el de l’Horta. Tots dos 
tenien portes en el passat i des 
d’ells es podia controlar l’accés 
al recinte des de les quatre torres 
defensives que es troben en el 
centre de cada costat dels murs.    

 
PRECEDENTS ROMANS 
Poc se sap dels orígens de 
Mascarell abans de l’època 
medieval. S’han trobat vestigis 
romans en les seues proximitats 
i fins i tot dintre del recinte 
emmurallat, que es poden con-
siderar estructures agràries, 
possiblement relacionades amb 
la proximitat de la Vila Romana 
del Benicató i la Vía Augusta. 

Sí hi ha acord en que l’orige 
del poblat sobre el que es situa 
l’actual nucli urbà de Mascarell 
respón a l’assentament de la 
població musulmana expulsada 
de Borriana després de la seua 
conquesta pel rei Jaume I. 

Hi ha dos teories per a expli-
car perquè van triar aquest lloc. 
D’una banda, es creu que allí 
existia una alqueria musulma-
na molt important, per la qual 
cosa els musulmans van anar a 

Coincidint amb la XIV Fira Medieval, una nova ruta patrimonial  va discórrer pel nucli emmurallat

Tots els participants en la visita es van fer la foto de família davant el Grup Escolar Luis Vives, obra de Regions Devastades.

refugiar-se al seu voltant.   
D’altra banda, es té constància 

documental de que hi havia una 
torre, aproximadament on hi és 
ara Mascarell, que va servir com a 
base de l’exèrcit de Jaume I per a 
conquerir Borriana i Nules, per la 
qual cosa els musulmans van 
poder aprofitar aquestes infraes-
tructures per a instal·larse. El pri-
mer document que es té del 
poblat és de 1310 en el Llibre dels 

fets de Jaume I i segons els 
experts, Mascarell vé de l’àrab 
Mu’askarum, és a dir, campament. 

Aquest assentament morisc, 
de caràcter lineal, entre dos 
ramals de la sèquia que portava 
l’aigua del Millars, en una zona 
d’horta molt fèrtil, va ser pròs-
per. Al crèixer, com no podia fer-
ho al llarg per les dues corrents 
d’aigua que el limitaven, ho va 
fer amb dues noves fileres d’habi-
tatges adosats, generant dos nous 
vials paral·lels al primer als dos 
costats de cadascuna de les files 
originals. Així es va donar lloc a 
una estructura de tres carrers i 
quatre fileres de cases.  

Aquesta prosperitat de dos 
segles es va trencar en 1502 amb 
la Pragmática de conversión forzosa, 
que obligava als musulmans 
mudèjars a optar entre bateig o 
expulsió. Els veïns de Mascarell 
no van acceptar el bateig i una 
part es va embarcar cap al nord 
d’Àfrica, mentre que altra, obli-
gada a deixar les seues propie-
tats, va continuar en les proximi-
tats, amb enfrontaments amb els 
cristians, per la qual cosa a 
mitjans de segle els Comtes 
d’Oliva, titulars de la Baronia de 
Nules (que incloïa Mascarell, 
Moncofa i la Vilavella), van con-
fiscar els bens dels moriscos per 
a repoblar la zona. A meitat del 
segle XVI, la baronesa de Nules, 
María de Cardona, va ordenar 
rodejar de muralla part de la vila 
que va repoblar amb cristians, 
traslladant als musulmans fora 
del recinte emmurallat a la zona 
del Raval. Mascarell va quedar 
quasi despoblat i no va ser fins 
entrat el segle XVIII quan va 
superar la crisi de població.

U L’assentament de 
musulmans expulsats de 
Borriana per Jaume I va 
donar orige al primer 
poblat al nucli urbà actual

La visita va concloure a l’exterior de Mascarell, en la imatge el portal de l’Horta.

L’església de Sant Agustí de Mascarell va ser un dels llocs que es van visitar.
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El supermercat Charter de la Cooperativa Agrícola Sant Josep donarà servei a les platges els dotze mesos de l’any.

El Charter de la Cooperativa 
a les platges obrirà tot l’any
El supermercat Charter de les 
platges de la Cooperativa 
Agrícola Sant Josep de Nules 
estarà obert durant tot l’any. 

La Cooperativa vol així res-
pondre a les necessitats de tots 
els veïns i veïnes que viuen els 
dotze mesos al poblat marítim, 
una opció que cada volta tria un 
major nombre de persones, 
posant al seu abast tots els pro-
ductes que es venen a diari en el 
Charter de les platges. 

Cal recordar que, l’any pas-
sat, el supermercat de la 
Cooperativa ja va estar obert 
durant més mesos del que era 
habitual. De fet, va donar servei 
aproximadament fins al desem-

bre i després va tancar durant 
un parell de mesos per a realit-
zar una sèrie d’obres de millora. 
Així, enguany ja no farà cap 
parèntesi en la seua activitat. 

 
CISTELLES DE NADAL 
D’altra banda, ja es poden 
adquirir en el Charter de la 
Cooperativa situat al nucli urbà 
les cistelles de Nadal per a gau-
dir de les properes festes.  

Tant empreses com particu-
lars poden trobar una gran 
varietat de productes i opcions 
per a triar el que més els inte-
resse, amb una bona relació 
qualitat-preu que facilita encer-
tar amb l’elecció final.

 IAgricultura 

Els agricultors de Nules reclamen 
contundència davant el  ‘cotonet’

D iverses associacions 
d’agricultors indepen-
dents, com ara les de 
Nules i Vila-real, van 

participar el darrer dijous 28 
d’octubre a la ciutat de València 
en una nova protesta en la qual 
van voler expressar el seu males-
tar per les actuacions de les 
diverses administracions que 
entenen que posen en risc el 
futur del sector agrícola. 

Segons l’organització, unes 
1.500 persones es van sumar a 
aquesta protesta, que va discó-
rrer pels carrers del centre de 
València i en la qual es va llegir 
un manifest a la plaça de la 
Mare de Déu, abans d’entregar 
les seues reivindicacions al 
Palau de la Generalitat, on els 
van rebre representants de la 
Conselleria d’Agricultura. 

Una de les principals deman-
des dels llauradors, tant al 
Ministeri d’Agricultura com a la 
Conselleria, és que s’establis-

Manifestació a València per a defensar les reivindicacions del sector davant les administracions

quen unes ajudes per a tots els 
agricultors afectats per la greu 
plaga del cotonet. També es 
demanen permisos extraordina-
ris d’ús del fitosanitari metil 
clorpirifos en els propers mesos 
de març i abril, quan no provo-
que residus en la fruita. 

A més, reivindiquen la posa-
da en marxa de la revisió dels 
acords de lliure comerç de 
l’Unió Europea amb tercers 
països que afecten a la produc-
ció de la província de Castelló, 
per a que s’establisca el principi 
de preferència comunitària. 

Associacions agrícoles de Nules i Vila-real es van manifestar a València.

Primera reunió entre la 
nova cooperativa Cítrics 
de Nules i l’Ajuntament 
Una vegada formalitzada la 
constitució de la nova coopera-
tiva Cítrics de Nules, es va pro-
duir la primera presa de con-
tacte entre els seus responsa-
bles i l’Ajuntament de Nules. 

En la reunió hi van partici-
par l’alcalde, David García, i el 
regidor d’Agricultura, César 

Estañol, així com el president 
de Cítrics de Nules, Manuel 
Cases, i el gerent de la coopera-
tiva, José Manuel Ripollés. 

La nova entitat reuneix la 
pràctica totalitat de la produc-
ció citrícola del terme de 
Nules, després de la fusió entre 
Nulexport i Cipla.

César Estañol, David García, Manuel Cases i José Manuel Ripollés.
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Les joves atletes nuleres Vega Rubio i Milena Zuzanna 
Peris es van proclamar campiones d’Espanya sub-16 
amb l’equip femení del Playas. Vega va guanyar en java-
lina, amb 31,99 m, mentre que Milena va formar part del 
relleu 4x100 m, que també es va classificar primer.

U VEGA I MILENA GUANYEN 
EL CAMPIONAT D’ESPANYA            
SUB-16 AMB EL PLAYAS

El 30 d’octubre, el Club de Columbicultura Sant Josep va 
celebrar el dinar de clausura de la temporada 2020-21, 
repartint els trofeus del concurs de clubs 2019, on va 
guanyar el soci Víctor Rodrigo. A més, la Federació va 
obsequiar l’Ajuntament amb una placa d’agraïment.

U DINAR DE CLAUSURA DE 
TEMPORADA 2020-21 DEL 
CLUB DE COLUMBICULTURA

Eva Castañer va guanyar l’or en el Campionat Provincial 
de Copa Base de Gimnàstica Rítmica i va ser quarta (a 
només dues dècimes de la tercera) en el Campionat 
Autonòmic de la mateixa categoria. Es classifica així per 
al Nacional de Copa Base de finals de novembre.

U EVA CASTAÑER ÉS OR EN EL 
PROVINCIAL DE COPA BASE I 
QUARTA EN L’AUTONÒMIC

La ciclista local Lucia Bou Daràs, amb 14 anys, s’ha pro-
clamat campiona provincial de carretera en categoria 
infantil femení (segon any) amb el Club Ciclista Vila-real. 
La jove, que va recollir el trofeu el 10 d’octubre, s’estre-
na ara com a cadet amb el Hyunday Koryo Car-Dstrel. 

U LUCIA BOU ES PROCLAMA 
CAMPIONA PROVINCIAL DE 
CARRETERA INFANTIL FEMENÍ

Els joves de l’Escola d’Atletisme del CA Noulas seguei-
xen competint. David Felip (or sub-8), Adrián Caballer 
(quart sub-10), Greta González, Jayro González, Gema 
Galindo, Mario Oliver, Adriana Cercos i Álvaro Cardoso 
van participar en el Cros Ciutat de Castelló.

U BONA REPRESENTACIÓ       
DE L’ESCOLA D’ATLETISME       
EN EL CROS DE CASTELLÓ

El darrer diumenge 24 d’octubre, els membres del club 
Trinoulas van acomiadar la temporada d’estiu amb una 
jornada a la platja, encara amb molt bona temperatura. 
Una activitat en família on grans i menuts van poder 
gaudir d’un divertit entrenament.

U EL CLUB TRINOULAS 
ACOMIADA LA TEMPORADA 
D’ESTIU A LA PLATJA

 IEsports
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Opinión

L a semana pasada, los vecinos 
del pueblo de Nules estuvimos 
en vilo, viendo cómo el tempo-
ral marítimo Blas estaba ata-

cando, con fuerza –y sin protecciones 
de defensa por la falta de espigones 
en nuestras playas-- nuestro litoral, y 
en concreto una zona de la playa del 
Bovalar, desde la calle Aigües Vives 
hasta el Faro.  

Finalmente, este nuevo temporal 
se llevó por delante escaleras de 
terrazas. Los vecinos se concentraron 
en la zona para repetir, al unísono, 
«¡¡espigones, ya!!», apoyando a los pro-
pietarios afectados y sintiendo los 
daños como propios, pues Les Casetes 
son patrimonio del pueblo de Nules, 
una parte fundamental de nuestra 
historia y de nuestras raíces como 
poblado marítimo. 

 
ACTUACIÓN DE URGENCIA 
Visto lo visto, y ante la aparente des-
protección, tomamos la decisión el 
viernes 12 de noviembre de actuar de 
urgencia durante el fin de semana. 
Sábado y domingo pudieron verse en 
la zona máquinas y camiones, que 
no, no eran de Costas (Gobierno de 
España). Siguen sin venir. Sin actuar. 
Sin proteger. Sin regenerar. Sin cons-
truir espigones. 

Pero el pueblo de Nules no puede 
permanecer impasible ante esta 
injusticia, viendo cómo se pone en 
riesgo la vida de personas (que viven 
aquí todo el año) y de un patrimonio 
único y singular que forma parte de 
nuestro pasado, presente y, sobre 
todo, futuro.  

 
PROTECCIÓN 
Después de reunirnos con los vecinos 
afectados, tomamos la determina-
ción de actuar de forma urgente 
desde el Ayuntamiento de Nules para 
poner rocas de gran tamaño en para-
lelo a Les Casetes para que el mar 
rompa contra estas y no contra las 
propias viviendas. Y esto también lo 
haríamos en cualquier otra zona en 
caso de ser necesario.  

Asumimos la responsabilidad. Y 
defenderemos siempre los intereses 
de nuestro pueblo y sus vecinos. Ante 
quien corresponda. No podemos que-
darnos con los brazos cruzados.  

 
INDEPENDIENTES 
Esto es un ejemplo de lo que decía-
mos cuando presentamos Centrats 
en Nules (CeN) ante la sociedad, tra-
bajar sin ataduras y libres de hipote-
cas políticas.  

Ser independientes nos permite 
actuar con responsabilidad y pensan-
do, solo, en los intereses de nuestros 
vecinos.  

Sin directrices –ni imposiciones-- 
llegadas de Madrid, Valencia o 
Castellón que, casi nunca, suelen 
coincidir con los intereses locales. 

Hoy más que nunca, todo el pue-
blo unido, grita: ¡¡espigones, YA!!

Nules quiere 
¡espigones YA!

CeN

N ules tiene el privilegio de con-
tar con una costa singular. La 
que viste y arropan viviendas 
únicas que forman parte de 

nuestro patrimonio. La arquitectura 
tradicional de principios de siglo que 
hoy sigue mirando al mar con la 
incertidumbre de ser engullida por el 
que ha sido su compañero de viaje. 

Este noviembre, un temporal 
marítimo batía de nuevo sobre nues-
tra costa. Lo hacía con virulencia y 
sin concesiones. La libertad de ganar 
terreno a la costa en un litoral des-
provisto de espigones, aquellos que 
los vecinos de Nules reclamamos 
desde hace demasiado tiempo. 

Hoy ,el PSOE ha dejado claro que 
no moverá un dedo por nuestro patri-
monio. Les Casetes deberán enfrentar-
se sin protección a la ola socialista 
que amenaza con fuerza y derriba 
porches y terrazas. Una batalla con 
fuerzas desiguales que pretende aca-
bar con unas viviendas singulares 
que el Gobierno de Pedro Sánchez 
desea borrar de nuestra historia. 

Para Nules, Les Casetes son algo más 
que su primera línea de costa. Así lo 
hemos creído siempre y así luchamos 
por ello consiguiendo ejecutar una 
primera fase de regeneración y defen-
der la declaración como Bien de 
Interés Cultural (BIC) de las viviendas. 

Les Casetes son historia y exigen ser 
futuro. En el PP tenemos claro que 
Nules se salvará solo con consenso. El 
que reivindicamos desde hace dema-
siado tiempo sin lograr que quien 
gobierna recoja la oferta de diálogo. 
Proponemos modificar el marco legal 
vigente que nuestra presidenta provin-
cial, Marta Barrachina, ha solicitado 
exponer a la ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, y esta ignora. 
La que permita garantizar la protec-
ción de inmuebles singulares, como 
los nuestros, a través de una modifica-
ción de la Ley de Costas con consenso. 

Les Casetes son nuestro tesoro. Un 
patrimonio arquitectónico que nació 
hace un siglo y cuyos moradores han 
cuidado durante décadas para preser-
var este vestigio de otra época que nos 
identifica. Un valor singular que no 
debe desaparecer sino ser protegido. 

Todos unidos, de la mano de los 
afectados, de los vecinos, con sentido 
común y la responsabilidad de luchar 
por lo que nos identifica, saldremos de 
nuevo a la calle para que el PSOE, que 
nos ignora, nos escuche. Lo haremos 
en Nules, en la calle, lo seguimos 
haciendo en el Senado, proponiendo 
la modificación del marco legal vigen-
te, y lo haremos a la más alta instancia, 
exigiendo a la ministra que en lugar 
de darnos la espalda, nos reciba. 

Nuestro pueblo se enfrenta a 2022 
más debilitado que nunca. Ni un solo 
euro para ejecutar ni un solo espigón. 
Pero ante tal castigo, la acción más 
enérgica para que la ola socialista no 
nos engulla. Vamos a seguir luchando 
por ello, vecinos. Nules vale la pena.

Que no nos 
engulla la ola

PP

A escasamente un mes para 
finalizar el 2021, el 
Ayuntamiento de Nules se 
enfrenta a una ciclogénesis 

explosiva de temas pendientes: pre-
supuesto para 2022, inversiones 
municipales, agricultura, defensa de 
la costa... Y para todas ellas, el equipo 
de gobierno parece tener la misma 
respuesta: la culpa es del otro.  

El presupuesto, la culpa es de la 
oposición; la falta de inversiones 
municipales, la culpa es la oposición; 
la agricultura, la culpa es del ministe-
rio; la costa, la culpa es del ministe-
rio... Pero resulta que otros ayunta-
mientos con estos problemas sí que 
los resuelven. ¿Cuál es la diferencia? 
Tal vez sea la capacidad de dialogar. 
Porque dialogar no es dos personas 
emitiendo sonidos por la boca, sino 
hablar con la voluntad sincera de lle-
gar a acuerdos.  

Hay que presentar el presupuesto 
para el próximo ejercicio, un presu-
puesto en cuyo centro estén nuestros 
vecinos y que sea una herramienta 
fundamental para poder engrasar el 
tejido comercial y económico de 
Nules. Con este espíritu encontrarán 
al partido Socialista.  

Hay que instar al Ministerio de 
Medio Ambiente, Transición ecológi-
ca y a las diferentes administraciones 
a que aceleren las obras de protec-
ción de nuestro litoral, pero tenemos 
que instar al equipo de gobierno a 
que se cumplan los acuerdos de la 
Mesa Técnica municipal para la 
reconstrucción de nuestro litoral y 
que se vuelvan a retomar las sesiones 
de la misma con carácter urgente.  

Mientras el equipo de gobierno 
busca fechas para reclamar al minis-
terio, nuestras cooperativas han 
encontrado en la Diputación y 
Conselleria la financiación para sus 
proyectos para la lucha contra el coto-
net. Ahí deberíamos estar como 
Ayuntamiento.  

 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
El mes de noviembre se tiñe de mora-
do y, desde nuestro grupo municipal, 
las queremos a todas vivas. No se 
puede tolerar que, en lo que llevamos 
de año, esta violencia haya dejado a 
37 mujeres por el camino, debemos 
decir un NO rotundo a cualquier 
agresión a una mujer; por eso, el día 
25N lo reivindicaremos, pero lo 
lucharemos a diario.  

Tenemos que hablar mucho y de 
muchos temas, tenemos que hablar 
sin mirar el tiempo en el reloj, tene-
mos que llegar a acuerdos para que 
esta legislatura no suponga la pérdi-
da de oportunidades. Hablar con los 
intereses del municipio como los úni-
cos intereses encima de la mesa. El 
partido socialista pone la mesa, las 
sillas y su voluntad, ahora le toca al 
resto de partidos decidir si quieren 
sentarse con nosotros a dialogar por 
el futuro de Nules.

Tenemos que  
hablar...

PSPV-PSOE

M és Nules no desaprofitarà 
l’oportunitat en aquesta 
columna per a contradir 
rotundament unes paraules 

posades negre sobre blanc en el Crònica 
del mes d’octubre passat per part del 
PSPV de la nostra localitat, citem lite-
ralment: «Estamos a la espera de que 
este equipo de  gobierno (la  junta  de  
gobierno  de  CeN  y  Més Nules  como 
portavoz de este gobierno)».  

Doncs bé, a partir d’aquestes  
paraules expressades amb més  o 
menys fortuna, amb més o menys des-
coneixement interessat, o amb més  o  
menys  mala  llet  per  part  del  PSPV  
de  Nules,  posarem nosaltres també 
negre sobre blanc quina és la nostra 
posició davant l’anterior mentida abo-
cada. La llibertat  d’expressió sempre 
mereixerà  el  nostre respecte, però les 
mentides  emparades en aqueixa 
suposada llibertat d’expressió merei-
xeran el nostre repudi, senyores i 
senyors del partit socialista.  

Més Nules és, ha sigut i serà sempre 
portaveu de si mateix. CeN no  nece-
ssita més portaveus que  els  que  ja  té. 
Al fil de tot aquest despropòsit, nosal-
tres deixarem també negre sobre 
blanc un seriós dubte que ens assalta 
ple rere ple, dia rere dia. I aqueix 
dubte ens genera alhora una pregun-
ta. Li podrien aclarir vostés a les veïnes 
i veïns del nostre poble, en socis enco-
berts i portaveus de qui s’han conver-
tit en la present legislatura?  

Però tots i totes els veïns i veïnes ja 
ens coneixen, hi ha qui s’acosta a  
l’arbre que dona més  ombra, hi  ha  
qui directament es creu ser aqueix 
arbre i estem els que amb sol o ombra 
ens acostem al treball diari intentant 
pal·liar amb més o menys encert les 
necessitats de la nostra gent en el dia 
a dia. És molt fàcil i còmode exigir, 
reclamar, criticar i repetir fins a 
l’avorriment que ho faria millor, 
sense fer res que ho demostre.   

Bé, sense fer res tampoc és del tot 
cert, allò que millor fan és posar tan-
tes traves com siga possible al govern  
municipal i els qui treballem amb 
aquest govern, per a, arribada l’hora 
de les pròximes eleccions municipals, 
convertir-se en els salvadors indispen-
sables perquè la institució municipal 
funcione, a les seues mans, clar.  

Rafael Campalans i Puig va ser un 
professor universitari i polític espan-
yol d’orientació socialista  (1887/1933). 
En el llibre Política significa Pedagogia va 
escriure que el polític havia de desen-
volupar  una labor de  pedagogia social 
que, finalment, acabaria sustentant les  
seues idees, no per la força sinó per 
convenciment.   

Poca o nul·la pedagogia, excepte en 
comptades excepcions, veiem obser-
vant els nivells bastos, insultants, 
degradants en moltes ocasions, dels 
qui fan de la política una professió.   

Reflexionem, aquestes actituts ens 
aboquen a la desafecció o a la radica-
lització política i social.

Negre sobre  
blanc

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 250 curtmetratges participen 
en el IV Festival FesOhCurt que 
se celebrarà del 22 al 27 de 
novembre. Les projeccions seran 
al Teatre de la Caixa Rural, del 
22 al 25. També serà allí la 
cloenda, el 27, mentre que el 26 
hi haurà una sessió al multifun-
cional de Mascarell. Totes les 
projeccions seran a les 19.00.

EL IV FESTIVAL FESOHCURT DE 
CURTMETRATGES  TINDRÀ LLOC 
DEL 22 AL 27 DE NOVEMBRE

U La banda de música de 
l’Associació Musical Artística 
Nulense oferirà el seu concert 
per la festivitat de Santa Cecília 
el dissabte 20 de novembre a les 
19.00 al Multifuncional, i també 
un passacarrers el 22 a les 20.30. 
I el 18 de desembre han progra-
mat el seu Concert de Nadal a 
les 18.00 en el Multifuncional.

LA BANDA DE MÚSICA TOCARÀ 
PER SANTA CECÍLIA EL DIA 20 I 
PER NADAL EL 18 DE DESEMBRE

U L’Ajuntament de Nules ha 
organitzat una sèrie de concerts 
en benefici del nou orgue de 
l’Arxiprestal, que tindran lloc en 
el temple a les 20.00. Destaca el 
que oferirà el 4 de desembre 
Música Viva sota la direcció de 
Miguel Ángel Martínez. La resta 
seran els dies 27 de novembre i 
11 i 18 de desembre.

ORGANITZEN UN CICLE DE 
CONCERTS EN BENEFICI DEL 
NOU ORGUE DE L’ARXIPRESTAL

U La plaça Major acollirà el 5 de 
desembre a les 12.00 el Dia del 
Voluntariat. El dia 11, a les 18.00, 
hi haurà al Multifuncional exhi-
bició de Ball de Saló en benefici 
de l’Associació Espanyola contra 
el Càncer. I el dia 16, també al 
Multifuncional a les 18.00, reco-
llida de dolços nadalencs a càrrec 
de l’Associació d’Ames de Casa.

EN ARRIBAR LES FESTES DE 
NADAL, ARRIBEN TAMBÉ ELS 
ACTES SOLIDARIS A NULES

U El 19 de desembre hi haurà 
teatre infantil en la plaça Major, 
a les 12.00, amb La Resistència i 
‘L’Arxipièlag dels Gegants’; i a 
les 19.45, Nadales amb la Coral 
Sant Bartomeu a l’Arxiprestal. 
El dia 20, a les 18.00, funció en 
el Teatre de la Caixa Rural a 
càrrec de Caraseta-Ceam, i des-
prés actuarà la Coral del Ceam.

TEATRE PER A GRANS I MENUTS I 
ACTUACIONS DEL COR DEL CEAM 
I LA CORAL SANT BARTOMEU
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