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Reconeixement a la 
societat per la lluita 
contra la covid-19

U Amb motiu del Dia 
Internacional del 
Voluntariat, l’Ajuntament va 
organitzar l’acte Tota Nules a 
una per a reconéixer als veïns 
i col·lectius que van lluitar 
contra el virus. PÀG. 7

 

El ple aprova un 
pressupost de 14 
milions per a 2022
U El darrer ple ordinari de 
l’Ajuntament de Nules va 
aprovar un pressupost de 
13.801.505 euros per al pro-
per 2022. Un milió d’euros es 
destinaran a inversions i es 
congelaran les taxes. PÀG. 3 

Nules s’uneix per a exigir la 
defensa del seu litoral

Milers de veïns i veïnes de Nules van exigir a Costes la regeneració de les seues platges davant de la zona més afectada pel darrer temporal, al costat del far.
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El poble de Nules unit torna a exigir la 
defensa i la regeneració del seu litoral
Milers de persones es van concentrar a les Platges el diumenge 21 de novembre per a reivindicar actuacions urgents 

D esprotegits, ignorats, 
humiliats i agredits. 
Així es va manifestar el 
veïnat de Nules a la con-

centració del 21 de novembre 
per a exigir la defensa i regene-
ració del seu litoral. Milers de 
persones es van concentrar a les 
seues platges baix el lema El 
poble de Nules, més fort que un mur. 
Tots units per la nostra mar. 

Ciutadans de totes les filia-
cions van estar presents per a fer-
se escoltar amb la lectura d’un 
manifest que van llegir els repre-
sentants de l’Associació de Veïns 
Mare de Déu del Carme Mar de 
Nules; el Moviment-Associació 
Cultural per la Defensa del 
Patrimoni Natural Platges de 
Nules; i l’Associació de Veïns de 
la Platja de Nules. L’acte va tindre 
el suport de l’Ajuntament amb la 
presència de l’alcalde, David 
García, i de regidors i regidores 
de CeN, PP, PSOE i Més Nules. 

Hi van assistir polítics 
d’altres poblacions, com ara 
l’alcaldessa de Cabanes, Virginia 
Martí; l’alcaldessa de la 
Vilavella, Carmen Navarro; 
l’alcaldessa d’Orpesa, Araceli de 
Moya; l’alcalde de l’Alcora, 
Samuel Falomir, o la regidora 
de Moncofa Mª Teresa Alemany. 

A més, van donar el seu 
suport polítics del Senat, de les 
Corts Generals i Autonòmica, i 
de la Diputació amb l’assistèn-
cia de representants de  grups 
com ara PSOE, PP, Unidas 
Podemos o Ciudadanos. 

L’acte va tindre un taller de 
música didàctic, El rap de la mar, 
amb Alfons El Blue, i Música a 
vora mar per Ferran Llop.  Nules va formar un autèntic mur humà davant les casetes més afectades. Els veïns van mostrar pancartes reivindicatives per a reclamar els espigons.

Els manifestants es van concentrar en la zona entre el far i el carrer de les Aigües Vives, per a mostrar el seu rebuig a la gestió del seu litoral per part de  Costes.

ITema del mes

U ELS ALUMNES DE TURISME I 
ADE DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA ANALITZEN ELS 
RECURSOS TURÍSTICS LOCALS

U El 26 de novembre, estudiants de 
Turisme i del doble grau de Turisme i 
ADE de la Universitat de València van 
visitar Nules per a analitzar els seus 
recursos turístics i fer una bona plani-
ficació, tenint en compte si complei-
xen els criteris de senyalització turís-
tica, bidireccional, accessibilitat, si els 
consideren com a destí, etc. 

U A més, els alumnes de primer i 
segon de Primària del CEIP Cervantes 
visitaren Mascarell el 19 de novembre.
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El ple de Nules aprova un pressupost de 
quasi 14 milions d’euros per a l’any 2022

E l ple ordinari de novembre 
va aprovar el pressupost 
municipal de 2022 amb el 
suport de CeN i Més Nules, 

l’abstenció del PP i el vot en con-
tra del PSPV. 13.801.504,63 euros 
és l’ import previst, quantitat que 
s’ha incrementat en més de dos 
milions d’euros en relació al 
pressupost actual que té una 
quantia d’11.964.417,50 euros, 
degut a l’augment dels ingressos 
per la dinamització industrial 
del municipi i la millora de l’eco-
nomia local. Així ho van manifes-
tar l’alcalde, David García, i el 
regidor d’Hisenda, Guillermo 
Latorre, en presentar la proposta 
que es va portar al ple. 

Des de l’equip de govern 
s’assenyala que  el capítol II 
d’aquest pressupost contempla 
bens corrents i serveis partides 
de nova creació. Així, Mascarell 
comptarà amb 30.000 euros per 
a la realització d’activitats cultu-
rals i festives durant tot l’any, i 
també es destinen diners per a 
embelliment urbà, tradicions, 
benestar animal i infància. 

Com a novetat, s’incorporen 
dos línies d’ajudes dotades 
cadascuna amb 20.000 euros, 
per a obres d’accessibilitat per 
una banda, i per altra per a 
l’embelliment de façanes de 
titularitat privada. Així mateix, 
se segueix apostant per les cam-
panyes de dinamització comer-
cial amb la marca Activa Nules. 

Latorre explica que s’espera 
que el deute municipal es rebai-
xe en 208.553,39 euros passant 
d’1.351.771,57 a 1.143.218,18 
euros: «l’economia local comença 
a repuntar i una prova es troba 
en l’increment dels ingressos per 
les taxes d’ICIO i d’IAE que ens 
permetran comptar amb un aug-
ment considerable de l’import 
dels comptes per a 2022, amb 

Els comptes de l’Ajuntament creixen dos milions en relació als actuals i es preveu rebaixar el deute municipal en 208.553 euros, fins als 1.143.218 euros

U Es preveu destinar 
tota la recaptació de l’IBI 
de rústica a l’asfaltat de 
camins rurals en el 
terme municipal

U El proper exercici es 
congelaran les taxes i 
impostos municipals per 
ajudar a la ciutadania 
davant la pandèmia

La sessió ordinària del ple de la corporació municipal celebrada el 25 de novembre va aprovar els pressupostos de 2022.

REDUCCIÓ DEL TERMINI

Pagament a 
proveïdors
U L’Ajuntament de Nules ha 
reduït en un any el període de 
pagament a proveïdors a més de 
la meitat. En el tercer trimestre 
d’enguany el termini de paga-
ment ha sigut de 37,9 dies quan 
en el mateix període de l’any 
2020 va ser de 110,49 dies. 

U Davant açò, el regidor 
d’Hisenda, Guillermo Latorre, 
explica que «l’evolució del perío-
de de pagament a proveïdors de 
l’Ajuntament des de l’any 2019 ha 
sigut molt positiva, ja que s’ha 
anat reduint el termini fins a arri-
bar en un any al 50 per cent, com 
ho demostren les dades del 
departament de tresoreria del 
consistori». 

U Així doncs, comparant els 
exercicis 2020 i 2021 ens trobem 
que en el primer trimestre de 
l’any passat el termini era de 
84,59 dies i en el mateix període 
de l’any 2021 la xifra ha sigut de 
43,82 dies. En el segon trimestre 
s’ha passat de 117,36 dies l’any 
2020 a 37,15 l’any 2021, mentre 
que el tercer trimestre de l’any 
2020 el pagament a proveïdors es 
feia als 110,49 dies front als 37,9 
d’enguany.      

U Amb tot, des de la regidoria 
d’Hisenda s’assenyala que se 
seguirà treballant en aquesta 
mateixa direcció donat que 
«l’objectiu és arribar, dins 
d’aquesta legislatura, a que el 
període de pagament als pro-
veïdors estiga per baix dels 30 
dies», apunta Latorre.  

inversions reals per al municipi, i 
un increment dels fons per a la 
creació d’ocupació i per a Serveis 
Socials. És un pressupost real i 
factible acord al moment actual i 
pensant en la recuperació 
econòmica de Nules». 

 
UN MILIÓ D’EUROS PER A INVERSIONS 
El nou pressupost contempla 
1.097.070,41 euros d’inversions. 
Entre les actuacions previstes 
cal destacar l’execució del PAI 
Alfondeguilla amb 587.070,41 
euros; també es destina 200.000 
euros per a repavimentació i 
millora de via pública; s’ha pre-
vist 170.000 euros per a millores 
d’accessibilitat a la platja; i 
110.000 euros per al reasfaltat 

de camins rurals, entre altres.   
L’alcalde apunta que «tota la 

recaptació de l’IBI de rústica es 
destinarà a l’asfaltat de camins 
rurals». A més, comenta que «les 
inversions previstes per al 
pròxim exercici comptaran amb 
dos fases, ja que una volta tan-
cat el romanent la idea és desti-
nar eixos diners a inversions». 

Latorre assenyala que «es vol 
que la gestió municipal s’adapte 
a la situació financera derivada 
de la pandèmia, per això es con-
gelen impostos i taxes munici-
pals, entre altres mesures per a 
ajudar a les famílies. A més, és 
un compromís de l’actual equip 
de govern al que estem donant 
continuïtat des de 2019».

 IMunicipal
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La lectura d’un manifest va ser l’acte central dels que es van organitzar pel 25N.

Impulsen campanyes de sensibilització 
contra la violència de gènere pel 25N

 

Un any més, l’Ajuntament de 
Nules, mitjançant la regidoria 
de Polítiques d’Igualtat, es va 
sumar al Dia Internacional per 
l’Eliminació de la Violència con-
tra les Dones, que es celebra el 
25 de novembre, amb la progra-
mació d’actes i activitats. 

altres, l’artista Barbiturikills va 
impartir un taller de pintura 
amb spray per a la realització de 
murals amb l’objectiu de 
fomentar la igualtat de tracte i 
la no violència entre l’alumnat. 
A més, el col·legi la Consolación 
i l’IES Gilabert de Centelles van 
acollir una mostra d’Isonomia. 

També es va treballar amb 
l’alumnat i col·lectius locals la 
realització de papallones de 
paper per a penjar-les a les faça-
nes i donar visibilitat a aquesta 
data, i amb la campanya Lliures i 
Fortes, amb cartells a les marque-
sines de Nules, les platges i 
Mascarell, es va tractar de cons-
cienciar d’una manera visual 
sobre la violència de gènere. 

El dia 22 es va penjar una pan-
carta al balcó de l’ajuntament i es 
va encendre la façana de violeta, 
mentre que el 25N es va llegir el 
manifest institucional i va tindre 
lloc una concentració silenciosa 
per a recordar a les 37 dones i 
tres menors assassinats enguany.

Enguany s’ha apostat d’una 
manera ferma per campanyes 
de sensibilització de la ciutada-
nia. Amb la col·laboració del 
Consell Municipal per a la 
Igualtat en l’Educació de Nules, 
es van portar a terme accions en 
els centres educatius. Entre 

Una festa homenatge als xiquets i xiquetes 
pel seu bon comportament en la pandèmia
L’Ajuntament organitza un parc infantil i més de 100 infants reben un reconeixement en el dia de Benvinguda al Nuleret i Nulereta

L ’Ajuntament de Nules, 
mitjançant la regidoria 
d’Infància, va celebrar el 
Dia Internacional dels 

drets de la Infància d’una mane-
ra especial, ja que es va aprofitar 
aquesta data per a fer un reconei-
xement públic als xiquets i a les 
xiquetes pel seu comportament 
exemplar durant la pandèmia. 

El darrer cap de setmana de 
novembre es va organitzar una 
festa homenatge als més 
menuts, en especial per a 
aquells que no van poder cele-
brar el seu aniversari amb fami-
liars i amistats. Per això, el dia 
27 hi va haver activitats, unfla-
bles i jocs infantils amb perso-
nal monitor al CEIP Nou Pedro 
Alcázar i al carrer de Pasquala 

Els 117 xiquets i xiquetes nascuts l’any 2020 es van fer la foto de família amb els seus pares i mares per a tancar el tradicional acte de benvinguda al Nuleret i Nulereta a la plaça Major de Nules.

L’acte del Nuleret i Nulereta es va completar amb jocs infantils a la plaça Major. El pati del CEIP Nou Pedro Alcázar es va convertir en un gran parc per als més joves.

Lauterio. Inicialment estava pre-
vist per al dia 20, coincidint 
amb el Dia Internacional dels 
drets de la Infància, però es va 

ajornar per previsió de pluges. 
A més, el diumenge 28 va tin-

dre lloc a la plaça Major l’acte de 
benvinguda al Nuleret i Nulereta, 

amb els 117 xiquets i xiquetes 
nascuts l’any 2020. Es va liurar a 
les famílies un detall commemo-
ratiu i hi va haver jocs infantils. 

«És emotiu ja que es reunei-
xen famílies amb xiquets i xique-
tes nascuts el 2020», diu la regi-
dora d’Infància, Rosa Ventura.
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Iris y Laura cuidan la atención al cliente en las oficinas de Area Wifi.

Area Wifi, tu empresa de 
internet en Nules con el 
servicio más completo

A rea Wifi, la nueva 
empresa de internet 
en Nules, está forma-
da por profesionales 

que cuentan con una gran 
trayectoria en el ámbito de 
las telecomunicaciones. 

Sus instalaciones se 
encuentran ubicadas en la 
calle Purísima, 10, bajo, y dis-
ponen de una red de infraes-
tructura de red de fibra ópti-
ca de última generación, con 
la que innovan en cada 
momento para ofrecer las 
últimas tecnologías y servi-
cios de internet y telefonía a 
todos sus clientes. 

Con todo ello, hacen que 
Area Wifi Telecom sea uno de 
los principales operadores de 
infraestructuras de las pobla-
ciones de Nules, la Vilavella y 
Artana, entre otras. 

En Area Wifi Telecom, 
como operador local que son, 
propician el desarrollo perso-
nal y profesional, la orienta-
ción al cliente, el trabajo en 
equipo y la innovación. Todo 
ello sin olvidar el compromi-

El proveedor cuenta con una red de fibra óptica de última generación y 
ofrece precios bajos y múltiples promociones y bonos a sus clientes

 

so con la sostenibilidad. Ponen 
la excelencia tecnológica al ser-
vicio de sus clientes, así como 
del progreso social y humano al 
ofrecer herramientas que per-
mitan superar la brecha digital. 

Desde su apertura, Area Wifi 
ofrece para todos los vecinos pro-
mociones que puedan ayudarles, 
desde a los más mayores con 
ofertas como 6 meses fijo e inter-
net gratis, hasta los negocios 
locales, con los que colaboran 
dándoles internet gratis durante 
6 meses sin permanencia. 

 
COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 
Area Wifi trabaja con los colecti-
vos más desfavorecidos de 
Nules, en constante colabora-
ción con el Ayuntamiento, para 
hacer llegar completamente 
gratis internet a esas familias 
que por motivos económicos no 
pueden disfrutar de ese servicio 
que tanta falta hace hoy en día. 

Otra colaboración destacada 
es con los institutos locales, tra-
yendo a alumnos de la pobla-
ción en prácticas a su oficina, 
donde realizan trabajo de técni-

co y atención al publico para 
que en el futuro puedan desa-
rrollar con más habilidad sus 
conocimientos. 

Los servicios en telefonía 
móvil de Area Wifi son especta-
culares. Cuentan con las 3 cober-
turas principales de telefonía  
móvil  en el mercado como son 
Vodafone, Movistar y Orange, 
pero con precios muchísimo 
más bajos y siempre intentando 
poner bonos de gigas extra gra-
tis a todos los clientes. Así, en 
verano cuentan con 66Gigas 
extra para cada cliente o 50Gb 
extra ahora en Navidad.  

Por  no hablar del servicio de 
atención al cliente: nada de espe-
ras al teléfono ni de que te hable 
una máquina. En Area Wifi  
siempre hay disponible personal 
del municipio que te intentará 
ayudar en todo lo que necesites, 
porque al contrario de otras 
empresas, tú como cliente, eres 
lo principal. No dudes en visitar 
Area Wifi para disfrutar de sus 
servicios y calidad. Estarán 
encantados de atenderte y ayu-
darte en lo que necesites.
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 IEl nostre patrimoni

Un cicle de concerts en 
benefici de L’Orgue de Tots 
L’associació L’Orgue de Tots ha 
organitzat una sèrie de con-
certs en benefici de la cons-
trucció del nou orgue per a 
l’esglèsia arxiprestal de Nules.  

Aquest cicle es va iniciar el 
dissabte 27 de novembre amb 
un recital d’orgue a càrrec de 
Carlos Peterson. 

Malauradament, el segon 
concert previst, amb el 
Requiem de Fauré en les veus de 
Música Viva, va haver de ser 
ajornat per problemes amb les 

veus de part dels seus inte-
grants. 

La programació va conti-
nuar el dia 11 amb el recital 
Llibre vermell de Montserrat, a 
càrrec de les sopranos Anna 
Fierro i María Roselló, i el barí-
ton Javier Ibáñez. 

El cicle finalitza el 18 de 
desembre amb l’actuació dels 
solistes de la Societat Artística 
Nulense, a les 20.00 hores al 
temple parroquial. L’entrada 
serà lliure amb donatiu.

Els representants municipals van visitar el nou blocau per a revisar les actuacions que s’han realitzat.

Recuperen un nou blocau amb el que 
s’amplia el patrimoni bèl·lic local

L a població de Nules ha 
recuperat un nou blocau 
amb el que amplia el seu 
patrimoni de la Guerra 

Civil, en concret l’Ajuntament 
de Nules ha portat a terme 
actuacions de consolidació  en 
el vestigi bèl·lic anomenat Vieta-
2, un blocau que es troba a 650 
metres del blocau Vieta-1 que va 
ser restaurat l’any passat.   

Així doncs, a més de les 
actuacions corresponents de 
recuperació també s’ha ins-
tal·lat un panell informatiu i 
diferents senyals d’orientació. 

El darrer 25 de novembre, 
aquest blocau va ser visitat per 
l’alcalde, David García; pel regi-
dor de Patrimoni, Guillermo 
Latorre; per l’arqueòleg de 
l’empresa Arqueocas, que s’ha 
encarregat de la realització dels 
treballs, José Albelda; i per un 
representant de la Comissió 
Local de Patrimoni i del perso-
nal voluntari que ha ajudat en 

Restauren el blocau de la Vieta-2 amb una subvenció de més de 6.000 euros de la Generalitat 

l’actuació, Miguel Ángel Sanz.  
Aquest projecte ha tingut un 

cost total de 9.105,25 euros, dels 
quals 2.913,68 euros estan 
finançats amb fons propis del 
consistori municipal, i 6.191,57 
euros són a càrrec de la 
Conselleria de Participació, 
Transparència, Cooperació i 
Qualitat Democràtica de la 
Generalitat valenciana, que són 
els qui atorguen la subvenció 

per a la realització d’actuacions 
relacionades amb la Memòria 
Històrica i Democràtica 
Valenciana. 

El regidor de Patrimoni, 
Guillermo Latorre, comenta al 
respecte que «anem a seguir tre-
ballant per a recuperar el nostre 
patrimoni bèl·lic de manera que 
Nules es convertisca en una 
població referent en matèria de 
vestigis de la Guerra Civil». 

Nules participa en l’acte 
per les víctimes de la Plana 
Baixa en els camps nazis

El darrer mes de novembre, 
l’Auditori Municipal Músic 
Rafael Beltrán Moner de Vila-
real va acollir l’acte Construint 
memòria,  amb el qual es va 
retre homenatge als veïns de 
municipis de la Plana Baixa 
que van sofrir als camps de 
concentració nazis, en especial 
el de Mauthausen. 

Un total de 28 castello-
nencs, entre els quals es troba-
ven dos veïns de Nules, Vicente 
Herrera Bartomeu i Amadeo 
Alagarda Ballester. L’alcalde 
de Nules, David García; els 
regidors Rosa Ventura i 

Guillermo Latorre, i Miguel 
Ángel San, de la Comissió 
Local de Patrimoni, van assis-
tir a l’acte acompanyant als 
familiars de les nostres vícti-
mes en un acte emotiu, on la 
consellera de Qualitat 
Democràtica, Rosa Pérez, va 
lliurar un record. 

Latorre comenta al respecte 
que «em dona la sensació que 
la ferida oberta fa 76 anys 
comença a tancar-se. Un acte 
necessari per a estes famílies 
però també per a la salut de la 
nostra democràcia. Que la 
història no torne a repetir-se».

Els familiars de Vicente Herrera i Amadeo Alagarda van rebre un record.

 

Carlos Peterson va oferir el primer concert del cicle en benefici de l’orgue.

 

S’ha instal·lat un panell explicatiu perquè els visitants puguen conéixer la història.
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Un reconeixement públic a tota la societat 
local per la seua actuació contra la covid
Representants d’entitats, col·lectius, associacions, comerços i particulars van estar presents en l’acte 

L a Plaça Major de Nules va 
albergar el diumenge 5 de 
desembre a una gran 
representació de la socie-

tat local a la que l’Ajuntament 
va voler agrair públicament el 
seu comportament i ajuda 
desinteressada al llarg de la 
pandèmia. Tota Nules a una va ser 
el lema d’aquest esdeveniment 
amb el que es va fer un reconei-
xement públic i d’agraïment a 
aquelles persones, col·lectius, 
empreses i a la societat civil que 
de manera altruista van ajudar 
en la lluita enfront la covid.  

Es va recordar, en primer 
lloc, a les 19 persones de Nules 
mortes per la covid amb uns 
minuts de silenci, als quals van 
seguir el lliurament d’uns 
detalls commemoratius que van 
estar acompanyats de diferents 
testimonis d’episodis que van 
tindre lloc a la localitat en els 
mesos més durs de la pandèmia.    

De manera que es va voler fer 
un reconeixement a la Policia 
Local, Guàrdia Civil, UME, bom-
bers, Creu Roja, Protecció Civil, 
Cáritas, als sanitaris i personal 
del Centre de Salut; a més del 
personal de la Residència Mare 
de Déu de la Soledat, al personal 
de la brigada municipal, de ser- La Societat Artística Nulense va interpretar peces musicals per a amenitzar l’acte.

Un gran nombre de veïns i veïnes, representants de col·lectius socials i autoritats van assistir a l’acte, el qual va ser presentat per la periodista Nieves Adsuara.

Els treballadors de la brigada municipal van ser un dels nombrosos col·lectius guardonats pel seu treball contra la covid.

veis socials, del cementeri muni-
cipal, de neteja i d’atenció ciuta-
dana de l’Ajuntament.    

També es va fer menció a la 
tasca desenvolupada pels 
comerços locals, les farmàcies, 
l’empresa Granados Monlleó, les 
associacions locals d’Amas de 
Casa i Kimo Projectes; i les perso-
nes que de manera desinteressa-
da van cosir mascaretes. 

L’acte va comptar amb la 
presència del diputat provincial 
Santiago Agustí i dels exalcaldes  
Vicente Martínez Lucas, Salvador 
Górriz i José-Blas Molés. 

Opinión

A
sí se titulaba el acto 
que celebramos en la 
plaza Mayor el 5 de 
diciembre, Día inter-

nacional del Voluntariado. En 
este acto quisimos poner en 
valor el papel de todas las per-
sonas voluntarias que de 
forma totalmente altruista 
dedican su tiempo a los 
demás, pero especialmente el 
de los que lo hicieron durante 
los meses más duros de la pan-
demia causada por el covid-19, 
durante el estado de alarma 
decretado en marzo del 2020. 
Fueron momentos muy duros 
y de total incertidumbre sobre 
lo que iba a pasar. En aquellos 
días, donde el miedo era la 
emoción imperante, decenas, 
cientos de personas… dieron 
un paso adelante y aportaron 
su granito de arena para ayu-
dar a los demás y poder, entre 
todos, vencer al virus.  

Agricultores y empresas de 
maquinaria agrícola desinfec-
tando cada noche las calles. 
Mujeres cosiendo mascarillas 
para proteger a vecinos, sani-
tarios, personas que tenían 
que estar en primera línea de 
fuego. Voluntarios con mochi-
las de pulverizar para desin-
fectar zonas de paso y comu-
nes, así como superficies de 
contacto. Protección civil lle-
vando comida y medicamen-
tos a casa de las personas más 
vulnerables, o amenizando los 
días especiales a los más 
pequeños. Empresas modifi-
cando sus líneas de produc-
ción para ofrecer material de 
protección a los sanitarios. 
Muchas personas, que a su 
manera, trataron de ayudar a 
su entorno, siendo una pieza 
clave del puzle que plantó 
cara al covid y sirvió de ejem-
plo de humanidad.  

Porque Nules, todos a una, 
somos invencibles. Gracias a 
todas las personas que lo 
hicieron posible. Orgullo de 
Nules y de su gente.  
*Alcalde de Nules

Tota Nules a una

DAVID 

García* 
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 IMedi ambient

En verd

E
l consumo en Navidad 
cada vez se hace más 
grande, por eso tenemos 
que abrir los ojos y 

empezar a reflexionar. 
¿Realmente compramos solo 
aquello que necesitamos? 
¿Qué podemos hacer para 
reducir el consumo? 

Vamos a analizar cuáles son 
las consecuencias de un excesi-
vo consumo y cómo podemos 
reducir el exceso de residuos y 
el impacto ambiental que se 
genera en cada compra. 

 
¿Cómo nos llevamos la compra? 
En la mayoría de comercios 

nos ofrecen bolsas que no reu-
tilizamos y su precio oscila 
entre los 10-20 céntimos, 
incluso llegando a un euro. 
Deberíamos usar bolsas de tela 
con el fin de reducir el impac-
to ambiental. Y también esco-
ger productos no envasados. 

 
¿Cómo vamos a comprar? 
Cuando queremos ir a com-

prar a una tienda cercana, la 
mayoría de la gente decide ir 
con sus vehículos (de motor) 
en vez de a pie. Éstos expulsan 
humo tóxico que no es bueno 
para nuestro clima. Así pues, 
deberíamos plantearnos otras 
alternativas más saludables. 

 
¿Nos fijamos en la procedencia 

de lo que compramos?  
La mayoría de la gente no se 

fija en el origen del producto 
que compra sino en su precio. 
Por ejemplo, en Nules se culti-
van muchas naranjas que son 
exportadas a otros países. En 
cambio, la gente de nuestro 

Más consumo en Navidad
país compra naranjas de países 
lejanos ya que resultan más eco-
nómicas. 

 
¿Dónde compramos? 
Muchas personas compran 

en otras localidades o en centros 
comerciales productos que 
están a su  alcance en su misma 
localidad. Tenemos que ser 
conscientes de la necesidad de 
consumir en el comercio local, 
porque si no es así las tiendas 
cerrarán y sus trabajadores per-
derán su empleo. Así pues, pen-
semos un poco y démosle una 
oportunidad a nuestro pueblo. 

El aumento de las compras 
por Internet también daña al 
consumo local y al planeta. Tras 
consultar diferentes fuentes 
podemos afirmar que el año 
pasado, en navidades, un total 
del 56,4% de la población com-
pró los regalos on line. 

 
¿Qué hacemos desde el colegio? 
En nuestro colegio estamos 

concienciados por el impacto 
ambiental y por ello hacemos 
diversas actividades a lo largo 
del curso escolar. Y lanzamos 
unos eco-reptes para reducirlo: 

 
Compra responsable 
Si vas a comprar, la bossa de tela 

has de portar 
Este mes vamos a hacer una 

salida por los establecimientos 
de Nules para informar sobre 
este eco-repte y colgar unos car-
teles que hemos preparado. 

 
Reducción de residuos 
Regala’t un Nadal sense envoltoris 
Podemos reducir los residuos 

que genera empaquetar tantos 

regalos utilizando telas, papel 
de periódico, etc. También 
haciendo regalos elaborados 
por uno mismo, artesanales… 

 
Decoración natural 
Nadal Natural  
El alumnado junto a sus 

familias hacen una decoración 
de Navidad utilizando mate-
riales naturales o reutilizando 
materiales más sostenibles 
como lana, cartón... Se trata de 
una actividad muy divertida y 
decoramos todo el colegio con 
las manualidades creadas. 

 
Para mostrar que una 

Navidad más Natural es posi-
ble, os invitamos a participar 
en los diferentes eco-reptes 
subiendo fotografías a las 
redes sociales etiquetando 
@lopedevega_reciclalescola 
#nadalnatural 

 
COMPRAR LO JUSTO Y NECESARIO 
Como conclusión queremos 
destacar la importancia de 
comprar lo justo y necesario, 
sobre todo en fechas destaca-
das como puede ser la 
Navidad. Un dato curioso es 
que España es el país de la 
Unión Europea donde más se 
consume de manera excesiva 
en navidades. 

En general pensamos que 
por tener más cosas materiales  
vamos a ser más felices. Por 
favor, reflexionemos y pense-
mos más en nuestro planeta. 
Así pues, si quieres ser un con-
sumidor responsable: conoce, 
reflexiona y conserva. 
*Els i les alumnes de cinqué del CEIP 
Lope de Vega de Nules.

Alumnes de Nules aprenen 
el procés del reciclatge de 
residus a la planta d’Algímia
L’alumnat pertanyent al Cicle 
Formatiu d’Electromecànica de 
l’IES Gilabert de Centelles, al 
Programa d’Aula Compartida i 
al Centre Municipal de 
Formació de Persones Adultes 
(FPA) de Nules, van fer un reco-
rregut formatiu per la Planta 
Comarcal de valorització de 
residus situada a Alfara 
d’Algímia C3-V1, una de les tres 
instal·lacions que operen a les 
comarques de Castelló, i que 
recull les deixalles de la Plana 
Baixa, de l’Alt Palància i del 
Camp de Morvedre.  

Durant la visita van conéixer 
el sofisticat circuit que recorren 
les 350 tones que diàriament 
arriben a la planta, i el repte 
que suposa separar i classificar 
la bossa que diàriament llan-
cem al contenidor. La planta, 
altament tecnificada, és una 
coreografia de camions, grues, 
immenses centrifugadores i cen-

tenars de metres de cintes trans-
portadores. És així com aconse-
gueixen recuperar entre un 60-
70% del fem, aquesta vegada 
classificat en paper, plàstic, 
compost; materials que es 
venen com a matèries primeres. 
La resta, malauradament més 
de 100 tones diàries, han de ser 
soterrades en un abocador con-
dicionat que hi ha a la vora. 

 
ECONOMIA CIRCULAR 
No obstant això, la visita va servir  
a l’alumnat per a entendre la 
importància de separar a casa els 
distints materials de les deixalles, 
perquè així es facilita molt el pro-
cessament posterior que evita 
haver de soterrar-lo en la natura, 
al temps que es torna a usar com 
material per a produir nous arti-
cles. De fet, aquest model de ges-
tió s’anomena economia circu-
lar, i és el futur per no esgotar els 
recursos del planeta.

Els estudiants de Nules van visitar la planta d’Algímia per a veure com funciona.
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Exposició de Mytskan pel 
Dia dels Drets del Xiquet

El 20 de novembre es va celebrar 
el Dia Universal dels Drets del 
Xiquet. Amb aquest motiu, 
durant tres dies, la cafeteria 
Valentina va acollir la segona 
exposició individual de l’artista 
Anatoliy Mytskan. La mostra, 
titulada ¡Multipliquem somriures!, 
va presentar 25 retrats de 
xiquets i xiquetes de diverses 
nacionalitats, entre ells algunes 
pintures de joves veïns de Nules. 

Anatoliy Mytskan  és un artis-
ta amb un estil de vida actiu. Va 
rebre una educaciò clàssica en 
art a la Universitat de Kyev 
(Ucrania) i les seues obres es tro-
ben a col·leccions privades a 
França, Polònia, Alemanya, 
Bèlgica, Espanya o Estats Units. 
El pintor està convençut de que 
un artista no ha d’estar al marge 
dels problemes humans. Per 
això, amb aquests cuadres anima 
a pensar en com fer somriure a 
tants xiquets com es puga.

La regidora de Cultura i Normalització Lingüística, Mª José Esteban, amb els guardonats en el festival FesOhCurt.

‘Confeti’ guanya la quarta edició del 
Festival de Curtmetratges FesOhCurt

E l Festival de 
Curtmetratges de Nules 
FesOhCurt va celebrar la 
seua quarta edició del 22 

al 27 de novembre. El premi al 
millor curtmetratge dotat amb 
700 euros va ser enguany per a 
la pel·lícula Confeti, de Mila 
Luengo i Sergi Miralles. 

Pel que fa a la resta de guar-
dons, el premi al millor curtme-
tratge en altres llengües, amb 
una dotació de 400 euros, va ser 
per a Spring in Autumn, de 
Ghasideh Golmakani, d’Iran; el 
de millor curtmetratge de les 
comarques de Castelló (300 
euros) va recaure en la pel·lícula 
Como cualquier otro, de Sergi 
González; i el premi de 400 
euros al millor curtmetratge vot 
del públic va ser per a La 
Banyera, de Sergi Martí. 

A més, el premi a la millor 
banda sonora original de com-
positor valencià, amb una dota-

Es van projectar 48 dels 250 treballs presentats i, per primera volta, Mascarell va acollir una sessió

ció de 100 euros, va ser per a 
Jorge Tórtel i Jordi Sapena per 
Confeti, mentre que el premi a la 
millor fotografia de cine-
matògraf valencià (100 euros) va 
ser per a Sara Gallego  pel curt-
metratge Este verano y el resto, de 
Daniel Toledo; i  el premi de 100 
euros per a la millor direcció de 
producció valenciana va recau-
re en Mila Luengo per Confeti.  

A tots aquests guardons 
patrocinats per l’Ajuntament de 
Nules cal afegir el premi a la 
millor interpretació en valen-
cià, amb una dotació de 200 
euros que patrocina la Caixa 
Rural Sant Josep de Nules, que 
va ser per a Montserrat Carulla 
per la pel·lícula Emilia, de 
Cristina Guillén. L’únic premi 
que va quedar desert va ser el de 
millor curtmetratge rodat a 
Nules (200 euros). 

Enguany s’han projectat, per 
a concursar en les diferents 

categories, un total de 48 tre-
balls. De fet, aquests curtmetrat-
ges han sigut seleccionats pels 
membres del jurat dels més de 
250 presentats per a participar 
en aquesta quarta edició. 

Com a novetat, es va realitzar 
una projecció al saló multifun-
cional de Mascarell, mentre que 
la resta de sessions van tindre 
lloc al teatre de la Caixa Rural, 
on també es va celebrar l’acte de 
cloenda, amb la participació de 
l’artista local Malparlat. 

Cal recordar que amb aques-
ta mostra es vol, entre altres, 
fomentar l’ús del valencià. Així 
doncs, el festival està organitzat 
per l’Ajuntament de Nules i 
compta amb la col·laboració de 
la Caixa Rural Sant Josep de 
Nules, de l’Institut Valencià de 
Cultura i de l’Associació 
Cultural La Corretjola, que va 
ser la promotora d’aquesta ini-
ciativa.

L’artista va exposar les seues obres en la cafeteria Valentina de Nules.

 

L’Associació Musical 
Artística Nulense celebra 
la festa de santa Cecília

L’Associació Musical Artística 
Nulense va organitzar tota 
una sèrie d’activitats amb 
motiu de la festivitat de la 
patrona dels músics, santa 
Cecília, com és tradicional. 

Els actes van començar el 
diumenge 14 de novembre, 
amb un moment que acostu-
ma a ser molt emotiu, la reco-
llida dels nous músics de la 
banda municipal a les seues 
cases, per a donar-los de mane-
ra oficial la benvinguda a 
aquesta gran família. Enguany 
s’han incorporat sis nous 
membres: Erik (oboé), Ruth 

(saxòfon), Adriana (clarinet), 
Míriam (flauta travessera), 
Juanjo (oboé) i Alba (clarinet). 

El gran dia va arribar el di-
ssabte 20 de novembre, quan 
la Banda Artística Nulense va 
oferir a les 19.00 hores al Local 
Multifuncional el Concert de 
santa Cecília. Després de no 
haver-lo pogut celebrar l’any 
passat, enguany es va apostar 
per un recital per als joves 
solistes de la banda, amb la 
presència de compositors i 
directors convidats. A més, el 
22 de novembre la banda va 
fer un passacarrers pel poble.

El Local Multifuncional va acollir el Concert de santa Cecília.

 

Els nous músics de la banda van viure un dia molt especial.
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De ley

L
a Ley 25/2015, de 28 de 
julio, de mecanismo de 
la segunda oportuni-
dad faculta el perdón 

legal de las deudas de perso-
na física que no dispone de 
fondos suficientes con los 
que afrontar los créditos pen-
dientes al entrar en un con-
texto de endeudamiento 
generalizado.  

La figura del beneficio de 
exoneración del pasivo insa-
tisfecho supone una excep-
ción al principio de responsa-
bilidad patrimonial univer-
sal al que los empresarios 
autónomos y particulares 
quedaban obligados hasta la 
total liquidación de las deu-
das, de esta forma podrán 
emprender un nuevo 
comienzo liberándose de las 
deudas de las que no pueden 
responder por falta de acti-
vos suficientes.  

La Ley de la segunda opor-
tunidad ha proporcionado 
una vía alternativa para el 
deudor de buena fe que por 
circunstancias ajenas a su 
voluntad se encuentra en 
una situación de insolvencia 
sobrevenida.  

La condonación de las 
deudas requiere de un pri-
mer trámite consistente en la 
celebración de la mediación 
concursal por la que se nego-
cia la insolvencia del deudor 
con sus acreedores, quienes 
podrán plantear propuestas 
que serán estudiadas por el 
deudor para la realización 
del plan de pagos.  

Si el deudor logra alcan-
zar un acuerdo extrajudicial 
de pagos con los acreedores 
asumiendo parte de los crédi-
tos en el plan de viabilidad, 
no será necesaria la vía judi-
cial para obtener el perdón 
de las deudas. En cambio, si 
las negociaciones con los 
acreedores no llegan a buen 
puerto, el mediador solicita-
rá el concurso de acreedores 
en vía judicial para la poste-
rior cancelación del crédito 
pendiente.   

En cualquiera de los esce-
narios, el deudor podrá 
beneficiarse del perdón legal 
de las deudas cuyo origen 
podrá ser desde un crédito 
hipotecario, hasta un présta-
mo personal para la adquisi-
ción de un vehículo o cuales-
quiera otros instrumentos 
de trabajo de los que se 
hubiera servido en su activi-
dad empresarial. 
*Ramiro Navarro Abogados 
Castellón-Nules 
Cita previa: 964 058 777

La cancelación 
de las deudas

RAMIRO 

Navarro* 

Les autoritats municipals van assistir a l’encesa de l’arbre de Nadal i l’enllumenat decoratiu per a aquestes festes.

Nules dona la benvinguda al Nadal amb 
l’encesa de l’arbre i l’enllumenat decoratiu

N ules va donar la benvin-
guda al Nadal amb 
l’encesa de l’arbre i 
l’enllumenat decoratiu 

dels seus principals carrers, un 
acte que va tindre lloc la vespra-
da del divendres 3 de desembre i 
que va comptar amb la presència 
de l’alcalde, David García; el regi-
dor de Comerç, Raúl García; una 
de les dames de la Vila de Nules, 
Cristina Cuesta,  i de diferents 
membres de diversos grups de la 
Corporació Municipal. 

A més, l’acte va comptar 
també amb l’actuació a la plaça 
Major del grup flamenc 
Zambomba, que va delectar a 
les persones presents amb nada-
les flamenques, mentre que la 
banda juvenil de l’Escola de 
Música Artística Nulense va 
interpretar nadales i pasdobles, 
tant a la plaça Major com fent 
un recorregut per la zona de 
comerços de la Vila per a ajudar 
a dinamitzar el comerç local. 

I és que des de la regidoria de 
Comerç es vol fer coincidir 
l’encesa de l’enllumenat amb el 
començament de la campanya 
de Nadal dels comerços, de 
manera que Raúl García assen-
yala que «el que es vol és dina-
mitzar el nostre comerç i que la 
gent isca al carrer i gaudisca 
d’aquesta jornada passejant pel 
centre i pels seus comerços».  

 
DESDEJUNIS FORMATIUS PER AL COMERÇ 
El regidor de Comerç també va 
anunciar que es donarà conti-
nuïtat als desdejunis amb net-
working que es van desenvolupar  
al llarg de novembre entre dife-
rents comerços locals i amb for-
mació, amb els que es vol millo-
rar les sinergies i l’aprenentatge 
de les persones autònomes i dels 
negocis locals. Activa Snacks és 

Amb aquest acte, que enguany va tindre acompanyament musical, es vol promocionar les compres nadalenques al comerç local   

Zambomba va oferir un espectacle de flamenc nadalenc. L’Escola de Música Artística Nulense va actuar per la Vila.

una iniciativa que s’emmarca en 
la nova campanya d’Activa Nules, 
amb la que es pretén promocio-
nar i dinamitzar el comerç, els 
establiments i els serveis locals. 

El 15 de novembre es va cele-
brar al bar El Rincón la primera 

sessió, dirigida als establiments 
de perruqueria, mentre que el 
dia 29 va tindre lloc la segona a 
la Caixa Rural Sant Josep, on les 
persones assistents van poder 
aprendre tècniques d’empaque-
tar regals i de decoració d’apara-

dors nadalencs a càrrec d’Olga 
Batalla, professional del sector 
del Visual Merchandising. Raúl 
García destaca que «aquests des-
dejunis són gratuïts i, davant la 
bona acollida, anem a treballar 
per a que tinguen continuïtat».    

El 3 de desembre va tindre lloc el segon 
sorteig de la campanya comercial d’Activa 
Nules, amb la participació del regidor Raúl 
García i 40 nous vals de 100 euros en joc. 
L’últim sorteig és el 17 de desembre.

U SEGON SORTEIG DE LA 
NOVA CAMPANYA D’ACTIVA 
NULES AMB 40 VALS MÉS

Núria Carregui, de la Unitat de 
Prevenció Comunitària de Conductes 
Addictives (UPCCA), va fer una xerrada 
sobre la prevenció de les addiccions al 
Centre de Formació per a Adults (FPA).

U XERRADA SOBRE LA 
PREVENCIÓ D’ADDICCIONS 
AL CENTRE DE FPA
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El tiempo

E
stimado-a lector-a, 
hace muy pocas sema-
nas nuestro entrañable 
y tranquilo Mare 

Nostrum destapó su tarro de 
las esencias y nos demostró 
que, en realidad, cuando se 
enfada, también tiene muy 
mal  genio, como sus herma-
nos mayores, el Atlántico y el 
Pacifico.   

La cuestión viene dada 
porque se posicionó una 
borrasca, en teoría poco acti-
va, con su eje mayor sobre las 
Islas Baleares y que, para sor-
presa de propios y extraños, 
se reforzó en cuestión de 
horas y con una potencia 
poco habitual para  nuestra 
zona, más propia de latitu-
des tropicales.  

Si a todo ello le añadimos 
un fuerte flujo de vientos 
húmedos de Levante y 
mucho frío en las capas altas 
de la atmósfera, el cóctel  
meteorológico estaba servido 
y solo cabía esperar.  

 
GRAVES DAÑOS 
Las predicciones meteorológi-
cas no fallaron. La citada per-
turbación se ensañó con las 
Islas Baleares, donde causó 
gravísimos daños materiales 
en toda la zona, aparte de for-
tísimas precipitaciones que 
provocaron gravísimos daños. 

A continuación,  dicha per-
turbación comenzó a mandar 
su furia hacia nuestras costas, 
con continuas líneas de inesta-
bilidad que iban acompaña-
das de  fortísimos vientos y 
oleaje de altura, que castigó 
con gran dureza toda nuestra 
línea de costa y en especial la 
de la playa de Nules.  

Sobran comentarios, y 
todo aquel vecino de Nules 
que se desplazó hasta  nues-
tra playa pudo comprobar la 
magnitud de los daños oca-
sionados por  el temporaI.  

 
CAMBIO CLIMÁTICO 
El cambio climatico tiene 
buena parte de culpa de todo 
ello, puesto que de unos años 
a esta parte se están produ-
ciendo temporales marinos 
más propios de zonas tropi-
cales que del Mediterráneo, 
con la formación de pertur-
baciones poco habituales en 
nuestra zona  por su alto 
poder detructivo. 
*Encargado de la estación  
meteorológica de Nules

Temporal en la 
costa de Nules

JUAN ANTONIO 

Pitarch 
Tena*

Coleccionismo

H
ace bastantes años, 
antes del boom del 
comercio electrónico, 
era habitual enviar 

por Correos cartas y felicitacio-
nes de Navidad a familiares y 
amigos, así como algún paque-
te con productos típicos de la 
región (dulces, embutidos, 
etc), que todos agradecían 
enormemente. 

Hoy, en pleno auge de inter-
net, el volumen de envíos a tra-
vés de Correos ha disminuido 
de forma alarmante. Hasta hace 
unos años el operador postal 
español estaba seriamente preo-
cupado por el avance del comer-
cio electrónico y sus platafor-
mas de envío, que le habían des-
plazado de forma significativa 
del nicho de clientes que desde 
siempre había tenido Correos. 

En la década de los años 70 
y 80, según cifras del operador 
postal, se enviaban entre 150 y 

Las navidades y CorreosRICARDO 

Yáñez* 

200 millones de envíos en las 
fiestas navideñas, con el consi-
guiente colapso en el buen desa-
rrollo de los servicios postales. 

Una de las iniciativas que 
puso en marcha Correos fue la 
de crear unos rodillos de propa-
ganda propios, que normalmen-
te estaban en uso desde media-
dos de noviembre hasta finales 
de diciembre en las principales 
ciudades: Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Bilbao, 
Zaragoza y algunas más. En 
ellas se instaba a los usuarios a 
enviar del 1 al 15 de diciembre 

los envíos de felicitaciones y 
paquetes de Navidad para 
poderse distribuir adecuada-
mente y no colapsar así las redes 
de ordinarias de distribución. 

Con la presencia de las plata-
formas de ventas on line, el men-
saje de Correos dejó de ser útil, 
por lo que se suprimió el uso de 
los citados matasellos de rodi-
llo, de los que que tenemos 
conocimiento fehaciente que se 
utilizaron desde los años 70 y 
hasta finales de los años 90. 

Hoy, para ilustrar el artículo, 
traemos uno de esos matasellos 

de rodillo utilizado en 
Barcelona, con fecha 3 de 
diciembre de 1976, franquean-
do una carta ordinaria con des-
tino nacional, cuyo importe 
era de 3 pesetas, con un sello 
del jefe del estado por aquellas 
fechas, lo que hoy denomina-
ríamos como franqueo con un 
sello de serie básica. 

Pese a estos cambios, 
Correos ha sabido adaptarse a 
las nuevas circunstancias, com-
pitiendo gracias a su red de ofi-
cinas y empleados, la más 
extensa en el territorio nacio-
nal, donde sus servicios llegan 
hasta los lugares y pueblos que 
a otras plataformas no les es 
rentable, habiendo recuperado 
un nicho de negocios y clientes 
que se tenía por perdido.  

Desde estas páginas les 
deseamos a todos nuestros lec-
tores una feliz Navidad y un 
próspero año nuevo. 
*Presidente del Grupo Filatélico y 
de Coleccionismo Noulas

Colònies de Gats de Nules

M
olts xiquets i xique-
tes demanen als Reis 
un gos, un gat o 
algun altre animal 

de companyia. Segur que vos 
sona, veritat? I és probable que 
inclús estigueu plantejant-vos 
complir eixe desig. De fet, 
segons un estudi de la 
Fundació Affinity, dedicada a 
investigar i divulgar els benefi-
cis del vincle entre persones i 
animals de companyia, quasi 
la meitat de les famílies espan-
yoles amb fills d’entre 3 i 13 
anys que valoren adoptar o 
comprar un animal tenen pre-
vist fer-ho en estes dates majo-
ritàriament, com a regal. 

Sentim dir-vos que no és una 
bona idea. Passada la eufòria de 
les festes, i amb la costera de 
gener, es sol perdre l’interès 
per l’animal i comencen a ser 
conscients dels gastos que pot 
comportar un membre més de 
la família, doncs no oblidem 
que al cap i a la fi, un animal 
adoptat es converteix en un 
membre més que necessita ali-
ments, veterinaris si cau 
malalt, cuidats i higiene, temps 
i adiestrament… Segons la 
Fundació Affinity, a l’any, en 
Espanya s’abandonen uns 

Regalar animals al Nadal?
25.000 animals, xifra que aug-
menta casualment després de 
Nadal i Reixos. 

Hi ha que tindre clar, sem-
pre, que un animal és un ésser 
viu, no una joguina o regal. I el 
millor que es pot fer abans 
d’adoptar un animal és fer una 
bona reflexió i decidir-ho de 
forma consensuada tota la 
família, ja que la responsabili-
tat és quelcom que caurà sobre 
tots els membres. 

Conviure amb un animal de 
companyia comporta grans 
beneficis, sempre donem 
suport a aquesta idea. Per als 
nens i nenes, créixer amb un 
company animal els ensenya 
alts valors de respecte cap als 
éssers més vulnerables, però 
també a ser responsables i a 
atendre les necessitats de l’ani-
mal, cosa que ha de portar sem-
pre un reforç positiu i exemplar 
per part dels pares i mares. 
Abans d’adoptar, algunes claus: 

1. És un compromís de llar-
ga duració. Un gos o gat viu 
una mitjana de 12 anys. 

2. Cal pensar sobre l’impacte 
del nou membre: econòmic, 
emocional i tenencial. 

3. Aprenentatge i reflexió 
sobre les necessitats del nostre 
animal, com posar-li el xip, 
esterilització, documents espe-
cials en alguns casos... 

4. L’adopció, sempre abans 
que comprar.

Tu salud

L
os análisis de sangre 
aportan información 
sobre nuestra salud y se 
utilizan para conocer 

numerosos datos sobre el orga-
nismo, o que ayudan al médi-
co a verificar el estado de salud 
de los pacientes.   

De forma general, como 
método de prevención debería 
realizarse un análisis de san-
gre anualmente, independien-
temente de estar enfermos o 
no, para revisar anemias, glu-
cosa, colesterol, hígado, riño-
nes, etc. El analista y tu médi-
co te pueden orientar.  

 
GLUCOSA Y COLESTEROL 
Pongamos dos ejemplos: la glu-
cosa y el colesterol. Casi siem-
pre pensamos que ambos van 
asociados a la edad, pero nada 
más lejos de la realidad. 
Influyen muchos factores: here-
ditarios, dietas hipercalóricas, 
falta de ejercicio…, y si bien es 
cierto que con la edad el meta-
bolismo se hace más lento y 
quemamos menos grasas, no 
debemos olvidar los otros facto-
res. Por ello es importante la 
realización de un análisis de 
sangre, para poder determi-
nar qué factor tenemos o no 

Análisis clínicos
alterado y así poder poner 
solución al problema. 

 
HEMOGRAMA 
Otro ejemplo sería el hemogra-
ma, es decir, un análisis de 
sangre para evaluar el estado 
de salud. No solo nos dirá si 
tenemos anemia, sino que con 
la fórmula leucocitaria vere-
mos cómo están nuestras 
defensas, mientras que las pla-
quetas nos informarán de la 
coagulación de la sangre. 

Tendemos a mitificar el 
análisis de sangre: miedo al 
pinchazo, estamos enfermos... 
Sin embargo, un simple análi-
sis nos dará mucha informa-
ción para saber si gozamos de 
buena salud y/o prevenir posi-
bles enfermedades. 

 
DISFRUTAR CADA MOMENTO 
Una vida sana es aquella que 
nos permite disfrutar cada 
momento de nuestra vida sin 
obsesionarnos. Nuestro cuerpo 
es perfecto y maravilloso, por 
ello debemos cuidarlo y 
mimarlo, revisando nuestra 
salud física y mental. 

Un pensamiento final: la 
buena salud no es algo que 
podemos comprar. Sin embar-
go, puede ser una cuenta de 
ahorro que resulte extrema-
damente valiosa. 
*Servicio de análisis clínicos 
Medinul

 ISocietat



Crònica de Nules
DESEMBRE DEL 2021Actualitat12

Un dels motors de reg ubicats en la zona de la partida del Benicató.

La Cooperativa inicia de nou els tràmits per 
a instal·lar reg localitzat a la partida Benicató

  

La Cooperativa Agrícola Sant 
Josep de Nules torna a iniciar els 
tràmits per a instal·lar reg loca-
litzat a la partida del Benicató. 

Es tracta d’un projecte del 
que formen part les societats 
de reg San Ildefonso del 
Benicató, San Miguel, Ntra. Sra. 
de la Soledad, San José del 
Benicató i El Litre, que s’agru-
pen de manera solidària en una 
única societat, de manera que 
aquesta iniciativa pot donar 
pas a posteriors projectes 
basats en la gestió de la terra en 
comú, com la diversificació de 
cultius o el cultiu ecològic. 

El projecte té com a objectiu 
incrementar la rentabilitat de 

les explotacions agràries, a la 
vegada que reduir el consum 
d’aigua ja que ara es rega a 
manta amb unes pèrdues pròxi-
mes al 60%. També es vol 
reduir així el cost del cultiu i la 
contaminació. 

Per això, les cinc societats de 
reg van acordar amb la 
Cooperativa Agrícola Sant Josep 
autoritzar a la Comunitat de 
Regants Canal Cota 100 per a 
que represente en el seu nom a 
aquestes societats en la tramita-
ció de la subvenció de la ins-
tal·lació del reg localitzat. 

També s’ha acordat posar en 
marxa els tràmits per a redac-
tar els estatuts de l’Agrupació 

de Regants del Benicató, en la 
qual estaran integrades les cinc 
societats de reg. 

 
BONIFICACIÓ DE 38.000 EUROS 
D’altra banda, la Cooperativa 
Agrícola Sant Josep, dins de la 
seua bonificació Agro, bonifica 
tots els anys a les societats de 
reg respecte al seu consum 
durant l’any. Així, el president 
de l’entitat, Ramón Arenós, ha 
anunciat que enguany, en previ-
sió de les pujades en el preu de 
les matèries primes per a l’any 
2022, la Cooperativa incremen-
ta aquesta bonificació, que puja 
a 38.000 euros respecte als 
30.000 de l’any passat.

Homenatge a tots els llauradors que 
van eixir a desinfectar els carrers

D urant l’acte organitzat 
per l’Ajuntament de 
Nules el darrer diumen-
ge 5 de desembre, amb 

motiu del Dia Internacional del 
Voluntariat, per a reconéixer la 
tasca de tots els col·lectius locals 
que van lluitar contra la covid-
19 durant els mesos més durs de 
la pandèmia, va destacar 
l’homenatge als llauradors i 

La Cooperativa Agricola Sant Josep també va ser reconeguda per la lluita contra la covid-19

Els llauradors i empreses que van participar en la desinfecció dels carrers van rebre també el seu reconeixement públic.

empreses del municipi que van 
eixir voluntàriament a desinfec-
tar els carrers de la població. 

Tots ells van rebre les seues 
plaques commemoratives de 
mans dels regidors M. José 
Esteban i César Estañol, mentre 
el públic que omplia la plaça 
Major no deixava d’aplaudir en 
un dels moments més emotius 
d’aquest acte, en el qual també 

es va reconéixer la col·laboració 
de la Cooperativa Agricola Sant 
Josep en diversos aspectes de la 
lluita contra el virus. 

Nules va ser pionera en la 
desinfecció dels carrers i tot i 
que aleshores no se sabia si seria 
efectiu, «vam preferir pecar per 
excés de prudència que empene-
dir-mos de no haver-ho fet», va 
dir l’alcalde, David García.

Més de 2.000 agricultors 
protesten pel cotonet         
i la pujada de costos
Agricultors de Nules van parti-
cipar en la manifestació que va 
tindre lloc el passat 3 de 
desembre i que va reunir a 
més de 2.000 ramaders i agri-
cultors de la Comunitat 
Valenciana, molts d’ells de la 
província de Castelló. La pro-
testa va consistir en una 
marxa de persones i vehicles, 
tant turismes com tractors i 
maquinària agrícola, entre les 
localitats valencianes de 
Favara i Tavernes de la 
Valldigna. En la primera 
població, abans d’iniciar el 
recorregut, es van cremar 
taronges i caquis, a més de 
banderes de països que fan 
competència deslleial a les 
taronges valencianes. 

L’acte va ser organitzat per 
les organitzacions professio-
nals agràries valencianes per a 
reclamar mesures davant la 
pujada dels costos de produc-
ció i la crisi de preus en orige, 
a més dels greus danys que 

provoca el cotonet. La Unió de 
Llauradors i Ava-Asaja o UPA 
no descarten noves propostes 
en les properes setmanes. 

 
TRAMPEIG CONTRA EL COTONET 
Com l’any passat, i per a reduir 
els danys del cotonet, la 
Conselleria d’Agricultura faci-
litarà als agricultors disposi-
tius d’atracció i mort amb 
piretrines i feromones per al 
trampeig massiu de cítrics. 

Els citricultors poden diri-
gir-se al departament tècnic de 
l’Ajuntament per a demanar-
ne. La distribució es farà per a 
cobrir la meitat de la superfí-
cie declarada, en funció de les 
existències, sempre que l’agri-
cultor s’encarregue de l’altra 
meitat. La sol·licitud haurà de 
fer-se abans del 14 de gener de 
2022 per correu electrònic, i 
també es pot fer mitjançant la 
Cooperativa Agrícola Sant 
Josep o les associacions i orga-
nitzacions agràries.

IAgricultura
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El II Open Internacional de Tenis Masculí ATP Nules 
15.000$ va culminar el 21 de novembre al club Scude-
Nules amb la victòria del suïs Damien Wenger davant 
l’italià Andrea Picchione per 6-1 i 6-2. En dobles, 
Wenger-Martínez van guanyar a Echevarría-Mansilla.

U DAMIEN WENGER GUANYA 
EL II OPEN INTERNACIONAL DE 
TENIS AL CLUB SCUDE-NULES

La nulera Eva Castañer (tercera des de l’esquerra), del club 
Pintor Sorolla de les Alqueries, va guanyar el bronze en la 
Copa Base Individual de gimnàstica rítmica, competició 
nacional disputada a Valladolid, on la selecció valenciana 
va ser primera en la Copa d’Espanya de Conjunts.

U BRONZE PER A EVA 
CASTAÑER EN LA COPA BASE 
INDIVIDUAL DE RÍTMICA

El nuler Antonio Lucas Romero va tornar a destacar en 
la XXXVII Monográfica Nacional del Club Español del 
Braco Alemán, on la seua gossa Yerba de Zamorcan i el 
seu germà Yeiko de Zamorcan van ser designats millors 
Bracos Alemanes de morfologia de 2020.

U NOU PREMI PER A ANTONIO 
LUCAS ROMERO EN EL DARRER 
NACIONAL DE BRACO ALEMÁN

La Penya Nacho, Víctor i Vicent, del Club Colombicultura 
Sant Josep de Nules, va rebre el premi designat per la 
Federació Valenciana de Colombicultura en la XXIV Gala 
de l’Esport Provincial de Castelló, celebrada el 3 de 
desembre. Va recollir el guardó Víctor Rodrigo (dreta).

U GUARDÓ PER A LA PENYA 
NACHO, VÍCTOR I VICENT EN LA 
GALA DE L’ESPORT PROVINCIAL

La jugadora del club de patinatge Taurons Nules 
Carmen Gavara Monlleó, de 13 anys, es va classificar 
quarta amb la Comunitat Valenciana en el I Campionat 
d’Espanya de seleccions autonòmiques d’hoquei línia 
femení, que es va disputar del 4 al 7 de desembre.

U CARMEN GAVARA, DELS 
TAURONS, ÉS QUARTA AMB  
LA SELECCIÓ VALENCIANA

La jove esportista Llum Hueso Ventura, que forma part 
de la base del Nou Bàsquet Femení de Castelló, va dis-
putar el darrer cap de setmana de novembre els seus 
primers minuts en la lliga femenina LF2, l’equivalent a 
LEB Plata, tot i ser encara jugadora júnior.

U LLUM HUESO DISPUTA     
ELS SEUS PRIMERS MINUTS    
EN LA LLIGA FEMENINA LF2

 IEsports
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Opinión

E l pleno del pasado mes de 
noviembre aprobó nuestra pro-
puesta de presupuestos para el 
ejercicio 2022. Un presupuesto 

que asciende a 13.801.504,63 euros y 
en el que llevamos trabajando varios 
meses desde el equipo de gobierno y, 
en concreto, desde la concejalía de 
Hacienda.  

Se trata de un presupuesto que 
nos ha permitido crear partidas pre-
supuestarias acordes a la distribu-
ción de concejalías realizada en junio 
del 2019, y donde además se ha apos-
tado por dotar a Mascarell con una 
partida propia para actividades 
durante todo el año que asciende a 
30.000 euros. 

También hemos tenido en cuenta 
las políticas de promoción del 
empleo, que con cerca de 200.000 
euros tendrán un lugar prioritario. 
Se contará con partidas para dinami-
zación comercial y mejoras de condi-
ciones de accesibilidad. 

 
INVERSIONES 
La propuesta presentada de presu-
puesto para el año 2022 contempla 
casi 1.200.000 euros para inversiones. 
De manera que entre las actuaciones 
que se prevé llevar a cabo hay que 
destacar la ejecución del PAI 
Alfondeguilla con 587.070,41 euros; 
también se destinan 200.000 euros 
para la repavimentación y mejora de 
la vía pública; se han previsto 
170.000 euros para mejoras en la 
accesibilidad de la playa; alrededor 
de 90.000 euros para embellecer 
rotondas de acceso al municipio y 
110.000 euros para el reasfaltado de 
caminos rurales, entre otros. 
Además, se incrementarán inversio-
nes a cargo de remanentes.  

 
TOTA NULES A UNA 
El día 5 de diciembre celebramos el 
Día Internacional del Voluntariado. 
Un día que dedicamos a agradecer a 
gran parte de la sociedad civil de 
Nules que lograse sacar lo mejor de 
sí, de forma altruista durante los peo-
res momentos de la pandemia, para 
ayudar a los demás y poder vencer al 
covid-19.  

Fue un acto emotivo, de recuerdo 
a los que ya no están, y de profundo 
agradecimiento a personas y colecti-
vos varios. Un acto para reforzar el 
orgullo de ser de Nules y ver un pue-
blo unido ante la peor de las adversi-
dades vividas hasta el momento.  
 
FELICES NAVIDADES 
Desde Centrats en Nules (CeN) envia-
mos nuestros mejores deseos a todos 
nuestros vecinos para estos días pró-
ximos de hermandad, magia, reen-
cuentros y amistad.  

Que 2022 sea el año en el que 
ganemos la batalla definitiva a la 
pandemia, y que no perdamos por el 
camino a ningún vecino más.  

Feliz navidad y próspero 2022. 

Un 2022 de mejoras 
e inversiones

CeN

N ules tendrá un presupuesto 
para 2022 después de un año 
de cuentas prorrogadas. 
Porque la incapacidad de 

quienes nos gobiernan ha impedido 
que en 2021 se trazara un proyecto 
que relanzara la actividad tras un 
año de pandemia. Y 2022 no debe lle-
var el mismo camino. 

Por responsabilidad con Nules 
hemos decidido abstenernos. Son 
muchas las prioridades que hemos 
expuesto para la localidad y pocas las 
conseguidas. Pero se ha abierto una 
vía de comunicación que debe permi-
tir que este pueblo vuelva a brillar y 
no se funda a negro. 

En 2022, el Impuesto de Bienes 
Inmuebles de naturaleza rústica, ese 
que pagamos por tierras de cultivo, 
irá dirigido íntegramente a la repara-
ción de caminos rurales de nuestra 
localidad. Es justo que las vías que 
nos conducen a zonas de cultivo y 
que son garantía de prosperidad para 
cientos de familias dedicadas a la 
citricultura estén en sus mejores con-
diciones, den seguridad a quienes cir-
culan por ellas y mejoren las condi-
ciones de un campo ya bastante mal-
tratado por la crisis del cotonet. 

La propuesta lleva el sello del 
Partido Popular y es la que ha motiva-
do nuestra abstención. Sin embargo, 
han quedado fuera un largo listado 
de iniciativas que nos hubiera gusta-
do que se incorporaran para garanti-
zar el futuro y las oportunidades que 
este pueblo merece. 

Porque Nules está entre los 10 
municipios con mayor economía pro-
ductiva de la provincia y, lamentable-
mente, solo destinará a inversiones 
510.000 euros de fondos propios. Es 
una lástima que quienes hoy gobier-
nan sean incapaces de prosperar para 
avanzar y resolver problemas en 
lugar de enquistarlos. 

Fuera del presupuesto ha quedado 
un plan de empleo que queríamos 
dotar con 200.000 euros para garanti-
zar trabajo a una población con 635 
familias en paro. Especialmente para 
las mujeres, puesto que son 432 las 
afectadas por esta lacra, más del 
doble que hombres. Pero el alcalde y 
sus socios han dicho no. 

Y todo ello creando un bluf de pre-
supuesto que anuncia como inversio-
nes los 587.070 euros que los propieta-
rios del PAI Alfondeguilla pagarán de 
sus bolsillos para urbanizar el sector. O 
que presenta como ambicioso el pago 
de la amortización de 208.000 euros 
en concepto de deuda. Porque hoy el 
alcalde de Nules ha elevado a mérito 
cumplir las obligaciones contables. 

Nules merece más, vecinos. 
Siempre lo hemos creído y seguiremos 
apostando por ello. Luchando por ase-
gurar las oportunidades y la prosperi-
dad merecida. Porque no se trata de 
vender humo, se trata de arremangar-
se y luchar por lo que realmente mere-
ce nuestro pueblo: futuro.

Nules merece  
más

PP

F inalizamos el 2021 y se quedan 
sobre la mesa distintas tareas 
pendientes, tareas que ya 
pasan a ser propósitos de año 

nuevo. Y aunque parezca que hay 
cambios en el Ayuntamiento --el PP 
facilita aprobar el presupuesto del 
2022--, no es cierto. El PP lleva sin 
hacer propuestas toda la legislatura, 
la ley del mínimo esfuerzo, y esta es 
una más. En vez de trabajar propues-
tas y enmiendas propias para el pre-
supuesto, lo más rápido para que los 
Socialistas podamos negociar las 
nuestras es… aprobar el presupuesto 
y no tener que esforzarse mucho 
más. Sería lógico si a partir del 1 de 
enero de 2022 siguieran siendo 
soporte del equipo de gobierno para 
desarrollar la gestión del presupues-
to… pero eso ya es el primer propósi-
to de año nuevo que encontramos.  

El equipo de gobierno se ha encon-
trado con un presupuesto aprobado 
que les hace responsables de todo lo 
que pase, ¿eso ha de ser bueno, no? 
Sería bueno si no fuera porque ya 
antes de aprobar el presupuesto admi-
ten que se van a tener que hacer modi-
ficaciones de crédito como las relacio-
nadas con la plantilla de personal. Y el 
PP ya les ha anunciado que no va a 
aprobar modificaciones de crédito a 
granel. Los propósitos de año nuevo 
no siempre son fáciles de cumplir.  

Mientras, siguen sin cumplirse los 
acuerdos del pleno municipal a pro-
puesta del grupo socialista: Pleno de 
estado del municipio, Consejo de par-
ticipación municipal… Solo se corri-
gen si hay una denuncia pública 
mediante, como la licitación de con-
tratos o la sanción a la empresa del 
autobús por incumplimiento de con-
trato.  

El día 12 de enero la Dirección de 
Costas ha citado al Ayuntamiento 
para dar información sobre los pla-
nes de la regeneración de la playa de 
Nules. Veremos entonces cuál es la 
vía que adopta el Ministerio. La del 
equipo de gobierno, ponerse enfrente 
de las olas para aprovechar el tempo-
ral, o la de hacer propuestas de rege-
neración y recuperación medioam-
biental con cargo a los fondos euro-
peos como solicitamos el grupo 
socialista a través de una moción.  

Y es que mientras se quejan de la 
oposición, lo cierto es que las inversio-
nes en Nules se financian con cargo a 
las subvenciones de la Generalitat y la 
Diputación, y se utilizan para los pro-
yectos que dejamos preparados de la 
anterior legislatura como la calle 
Santa Natalia, o las rotondas de Puerta 
del Sol y Ctra. Valencia.  

Nos despedimos pidiéndoos res-
ponsabilidad y solidaridad. El covid 
es ya una pandemia estacional, que 
cada invierno volverá como la gripe. 
Serán nuestros actos los que ayuden 
a minimizar las consecuencias. 
Prevención y vacunas como mejor 
opción. ¡Feliz navidad!

Tareas pendientes 
para el año nuevo

PSPV-PSOE

E n aquest  últim  Crònica  de  l’any  
ens  prendrem  la  llicència  de 
parlar de nosaltres, de Més 
Nules. Però abans volem, per-

què és de justícia, agrair al PP el seu 
acte de responsabilitat, si no envers 
l’equip de govern, sí envers el poble en 
el seu conjunt, en obrir la porta per a 
aprovar els pressupostos de l’any 2022.  

Totes  i  tots  sabeu  que  no  van  
ser  en  2019  els  millors  resultats 
obtinguts en les eleccions municipals 
per la nostra formació, però aquesta 
circumstància no va ser condicionant 
perquè ens implicàrem  des  del  pri-
mer  moment  en  no  defraudar  als  
nostres electors  treballant  no  com  
en  l’anterior  legislatura,  que  forma-
rem part  de  l’equip  de  govern,  però  
sí  assumint  regidories  delegades  i  
continuar arrimant el muscle pel 
poble sense cap tipus de complexe.  

 També sabem que moltes perso-
nes no ho varen entendre i potser 
encara no ho entenen, però ho resu-
mirem amb dues paraules molt acla-
ridores i que tenim molt interioritza-
des: responsabilitat i lleialtat (que no 
significa submissió).  

Responsabilitat per a continuar  
amb un projecte en el qual varem 
creure  i  continuem  creient,  que  és  
senzillament  el  creixement  en tots 
els aspectes  del nostre poble i el 
benestar de la seua gent.  

Responsabilitat  envers  uns  recur-
sos  propis  per  a  gestionar  les nos-
tres regidories delegades.  

Responsabilitat  per  a  gestionar  
davant  ens  supramunicipals  com 
puguen ser Diputació i Generalitat, 
que arriben en forma de subvencions 
per a complementar els recursos pro-
pis per a les nostres regidories.  

 Responsabilitat  davant  els  qui  
pels  seus  egos  varen  renunciar 
voluntàriament a implicar-se, aquesta 
actitud ens porta a la conclusió  que  la  
seua  fi  no  era  creure  en  un  projec-
te  comú,  sinó creure en el seu propi 
projecte per a aconseguir els seus pro-
pis fins. Molt respectable, però pot 
generar disfuncions estomacals.  

Més  Nules  no  deixarà  de  fer  polí-
tica  i  política  a  l’esquerra  de  la supo-
sada esquerra del nostre municipi, per-
què no  permetrem que la política que 
no fem nosaltres, ens la facen uns 
altres. Que ningú tinga cap mena de 
dubte que continuarem treballant per 
a revitalitzar  la  nostra  formació  amb  
més persones implicades i amb il·lusió 
per a continuar el projecte començat 
l’any 2015. Ens  poden  qualificar  amb  
diversos  adjectius  com  bé  es  demos-
tra ple  sí,  ple  també,  és  el  que  
menys  ens  afecta,  perquè  estem  
molt orgullosos de ser qui i com som.  

A voltes esta columna queda curta 
per a expressar tot el que volguérem, 
però no en tenim més, tan sols ens 
queda demanar-vos molta prudència  
davant la covid, desitjar-vos bones  fes-
tes i que 2022 siga molt millor per a 
totes i tots, eixirem guanyant.

Més Nules, pel 
poble

Més Nules
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CARRER
CL CUEVA SANTA, Nº 31

CL MAYOR, Nº 60

CL MAYOR, Nº 70

CL PURISIMA, Nº 89

CL SAN BARTOLOME, Nº 2

CARRER 
AV DIAGONAL, Nº 4

CL CUEVA SANTA, Nº 31

CL MAYOR, Nº 60

CL MAYOR, Nº 70

CL PURISIMA, Nº 89

CARRER 
CL SAN BARTOLOME, Nº 2

AV DIAGONAL, Nº 4

CL CUEVA SANTA, Nº 31

CL MAYOR, Nº 60

CL MAYOR, Nº 70

CARRER 
CL PURISIMA, Nº 89

CL S. BARTOLOME, Nº 2

FARMACIES 
DE GUÀRDIA 

L’ECOPARC
NOU HORARI

DIA
15
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19

DIA 
20
21
22
23
24

DIA 
25
26
27
28
29

DIA 
30
31

 
 
 

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 Després d’un any d’absència 
per la covid-19, torna la tradicio-
nal Sant Silvestre Noulas, el 26 
de desembre. A les 18.30 hores 
tindran lloc les curses infantils i 
a les 19.00 l’absoluta, amb un 
recorregut de 2,5 kms. Les ins-
cripcions seran exclusivament 
on line en la pàgina web 
www.urbanrunningcastellon.com.

EL 26 DE DESEMBRE TORNA       
LA SANT SILVESTRE NOULAS 
AMB INSCRIPCIÓ ‘ON LINE’ 

U El CEIP Lope de Vega serà 
enguany l’escenari de l’Escola 
de Nadal, que organitzarà 
l’Ajuntament del 27 al 31 de 
desembre de 9.00 a 13.30 hores. 
També es celebrarà l’Escola 
Esportiva de Nadal, que tindrà 
lloc del 27 al 30 de desembre de 
9.30 a 13.30 al poliesportiu, la 
piscina i l’estadi Noulas.

L’AJUNTAMENT ORGANITZA 
L’ESCOLA DE NADAL I L’ESCOLA 
ESPORTIVA DE NADAL

U Les veus de la Coral del CEAM 
tornaran a recórrer els carrers 
de Nules per a felicitar les festes 
més especials de l’any. El dijous 
30 de desembre oferiran les 
seues nadales des de les 18.00 
hores. Abans, el diumenge 27 
actuaran a Mascarell, on també 
es podrà gaudir d’aquestes com-
posicions des de les 18.00.

LA CORAL DEL CEAM OFERIRÀ 
LES SEUES NADALES EN NULES 
EL DIA 30 I EN MASCARELL EL 27

U L’Ajuntament de Nules tor-
narà a organitzar, durant les 
properes festes, la Fira de Nadal 
a la plaça Major per a tots els 
xiquets i xiquetes. Obrirà el diu-
menge 27 de desembre, de 17.00 
a 20.00 hores; els dies 28 i 29, 
d’11.00 a 13.30 i de 17.00 a 
20.00, i el 30 de desembre 
d’11.00 a 13.30 h.

LA FIRA DE NADAL OFERIRÀ 
DIVERSIÓ PER ALS MÉS MENUTS 
DEL 27 AL 30 DE DESEMBRE

U Nules viurà de nou la nit més 
màgica de l’any el proper dime-
cres 5 de gener, quan la 
Cavalcada dels Reis Mags reco-
rrerà els carrers del municipi 
des de les 18.00 hores. A més, 
eixa nit, el Multifuncional aco-
llirà la celebració del Tortell a 
càrrec de l’AECC, que també 
farà la festa del Cap d’Any.

LA CAVALCADA DELS REIS 
MAGS RECORRERÀ NULES EL 
DIMECRES 5 DE GENER
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