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UNA CAVALCADA DE REIS
ADAPTADA AL COVID PORTA LA
IL·LUSIÓ ALS CARRERS DE NULES

IMPULSEN UNA CAMPANYA 12
PER A CELEBRAR EL CAP D’ANY
AMB GALLONS DE CLEMENULES

Crònica
NULES

CURSOS DE FORMACIÓ PER A 7
PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ
SOCIAL I FI DEL TALLER NULES VI

GENER DE 2022
CS-521-1998

Nules guanyarà
sòl industrial amb
la urbanització
del sector 5
L’alcalde, David García, i els regidors Rosa Ventura i César Estañol, van visitar les obres del sector 5 amb representants de Grespania i l’urbanitzadora, Becsa.

Descuentos válidos para monturas y gafas de sol, no acumulables a otras promociones.

Nules ja té tres
festes més d’Interés
Turístic Provincial

U El Consell ha atorgat el
títol de Festa d’Interés
Turístic Provincial de la
Comunitat a tres festes més
de Nules: les patronals de la
Soledat i sant Bartomeu, i les
Cambreres. PÀGINA 6

Licitaran les obres
de Les Marines en el
primer trimestre
U Costes licitarà el projecte
d’estabilització de la Platja
de les Marines de Nules en el
primer trimestre de 2022, de
manera que es preveu que les
obres comencen aquest
mateix any. PÀGINA 5
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Tema del mes

L’expectació va ser constant al pas de les diverses carrosses de la Cavalcada dels Reis Mags.

Un grup de xiquetes saluden els seus personatges d’animació favorits durant la desfilada.

Els Reis Mags recorren Nules amb una
cavalcada adaptada a la situació sanitària
S’ha mantingut l’itinerari ampliat de l’any passat per a evitar aglomeracions de persones davant el risc de contagi de la covid-19

E

ls Reis Mags d’Orient van
recórrer les principals
avingudes i carrers del
municipi de Nules el 5 de
gener amb les seues carrosses,
acompanyats d’una espectacular comitiva que va ser rebuda
amb il·lusió pels xiquets i les
xiquetes de la localitat.
La Cavalcada es va desenvolupar amb el mateix format i itinerari que l’any passat per a evitar així aglomeracions de persones, en previsió davant la
situació sanitària per la covid.
Els Reis Mags van recórrer
diferents avingudes i carrers
fent una desfilada de cinc
quilòmetres, quan en anys anteriors l’itinerari era de 900
metres. Des de l’Ajuntament es
va demanar a la població que
per a veure la Cavalcada ho
feren des del punt més pròxim
al seu domicili.
Els Reis Mags també van visitat als xiquets i a les xiquetes de
Mascarell, on van recórrer els
carrers de la població emmurallada a peu, saludant i parlant
amb majors i menuts.

Una de les novetats va ser la participació de xiquets i xiquetes vestits de pastorets.

Uns dels participants en la Cavalcada saluden el públic.

Una altra carrossa amb un grup de joves pastorets que acompanyaren els Reis.

Els veïns i veïnes van eixir a gaudir de la Cavalcada al llarg de tot el recorregut pel poble.

Instalaciones fotovoltaicas
Para hogar y empresa

Ahorra hasta un 70% en la
factura de la luz
Propuesta técnica y económica
gratuita y sin compromiso

Su PlanetA Solar
®

Especialistas en energías renovables

info@suplanetasolar.com
Tel. 964 611 179 – 659 19 29 39
www.suplanetasolar.com
Nules - Castellón

Els Reis Mags també van visitar Mascarell, on van saludar els més menuts. La població va lluir la decoració nadalenca.
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Els més joves gaudeixen durant les festes
amb l’Escola de Nadal i l’Escola Esportiva
L’Ajuntament va mantindre les activitats per als menuts però va suspendre per la covid altres com la Sant Silvestre o la Fira de Nadal

Els alumnes de l’Escola de Nadal també van rebre la visita dels Reis Mags.

E

ls més joves de Nules s’ho
van passar d’allò més bé
amb l’Escola de Nadal i
l’Escola Esportiva de
Nadal, les úniques activitats previstes per a les vacances nadalenques que va mantindre
l’Ajuntament degut a la situació
sanitària amb la covid-19.
L’Escola de Nadal es va desenvolupar del 17 al 31 de desembre al CEIP Lope de Vega en
horari de matí, mentre que
l’Escola Esportiva de Nadal va
tindre lloc del 27 al 30 desembre, amb activitats al poliesportiu, la piscina i l’estadi Noulas, a
més d’alguna excursió.
La Junta de Govern Local va
decidir mantindre aquestes activitats, amb les mesures de seguretat pertinents, per a facilitar
la conciliació familiar en el
període de vacances escolar.
Tant les curses de la Sant
Silvestre previstes per al 26 de
desembre, com la Fira de Nadal
que s’havia programat del 27 al
30 de desembre, es van suspendre juntament amb la resta
d’actes culturals programats.
L’Ajuntament també ha prescindit enguany de la carpa amb
música per a les nits de Nadal,
Cap d’Any i de Reis, al considerar que es tracta d’un punt amb
molta concentració de persones.

Els xiquets i xiquetes de l’Escola de Nadal s’ho van passar d’allò més bé amb diverses activitats.

X

Un grup d’assistents a l’Escola de Nadal mostren un dels treballs realitzats enguany.

L’Escola Esportiva de Nadal va incloure divertides excursions.

Els xiquets i xiquetes de l’Escola Esportiva practiquen en el rocòdrom del poliesportiu municipal.

4

Actualitat

Municipal

Crònica de Nules

GENER DEL 2022

I

Ultimen la urbanització del sector 5 per
2
a guanyar 254.845 m de sòl industrial
Amb un 90 per cent dels treballs programats ja executats s’espera finalitzar aquesta actuació durant els pròxims mesos

L

es obres d’urbanització
dels sectors 5a i 5b estan en
la seua fase final amb més
d’un 90% d’execució dels
treballs programats. A finals de
desembre, l’alcalde David García,
i el regidor d’Urbanisme César
Estañol, juntament amb la regidora Rosa Ventura, el conseller
delegat de Grespania, Luis
Hernández, i responsables de
l’empresa Becsa, van visitar les
obres per a conéixer la seua evolució de la mà dels tècnics.
Cal assenyalar que, amb
aquesta
actuació,
Nules
ampliarà amb 254.845 metres
quadrats el sòl industrial edificable, la qual cosa permetrà
l’ampliació d’algunes de les
empreses d’aquesta zona industrial i la instal·lació de noves.
«Hem volgut veure el desenvolupament d’aquesta obra tant
important per al nostre municipi que s’espera que en els
pròxims mesos estiga finalitzada. Es tracta doncs d’una de les
actuacions més importants que
s’ha fet a la zona industrial de
Nules en els últims anys»,
comenta l’alcalde.
La inversió prevista per a dur
a terme aquesta actuació és de
8.318.089,34 euros, i l’agent
urbanitzador és Grespania SA,
que urbanitzarà un total de
385.179 metres quadrats de sòl
en la zona que va des de les
actuals
instal·lacions
de
l’empresa Grespania fins a les
instal·lacions de l’empresa
Huhtamaki-Spain SL, i des de
l’antiga carretera nacional 340

Representants de l’Ajuntament, Grespania i Becsa durant la visita a les obres d’urbanització del sector 5.

ACTUACIONS EN LES ÀREES INDUSTRIALS

Finalitza la millora del
polígon de la Mina
U L’Ajuntament de Nules ha finalitzat recentment les actuacions de
millora en el polígon industrial de
la Mina, amb les que es vol modernitzar i dotar de noves infraestructures i de serveis a aquesta zona
industrial.
U De fet, s’ha executat el projecte
de millora d’infraestructures del
polígon industrial Sector 2 la Mina
amb una quantia total de 143.171

euros, dels quals 24.811,54 euros
han
estat
finançats
per
l’Ajuntament. De manera que, entre
les actuacions portades a terme es
troba la realització d’una ruta biosaludable, la millora de les zones
enjardinades i plantació d’arbres, la
instal•lació d’embornals per a la
recollida d’aigües pluvials, la instal•lació de noves boques d’incendi, a més de la renovació de la senyalització d’aquesta zona industrial.

fins a la línia fèrria ValènciaBarcelona. De manera que,
aquestes obres d’urbanització
no suposaran cap cost per a
l’Ajuntament i dels 254.845
metres quadrats de nou sòl
industrial edificable s’entregaran al consistori, sense cost
d’urbanització, uns 8.447,09
metres quadrats. A més, es
donaran 130.334 metres quadrats a altres administracions
per a la construcció de vials,
zones verdes, equipaments i
altres infraestructures.
Des de l’Ajuntament es reitera la importància d’aquesta
actuació per al desenvolupament industrial tant de la localitat com de la comarca de la
Plana Baixa.

Nules trau a licitació les
obres d’urbanització del
PAI Fondeguilla
L’Ajuntament de Nules ha tret a
licitació les obres d’urbanització del PAI Fondeguilla per un
import de 612.632,69 euros.
Es tracta d’una actuació que
forma part del Programa per al
Desenvolupament d’Actuació
Integrada, que portarà a terme
la institució local per a un sector de sòl urbanitzable que
constitueix la Unitat d’Execució
Fondeguilla, el qual es redelimitarà mitjançant un Pla de
Reforma Interior que s’inclourà
al nomenat programa.
Es preveu un termini d’exe-

cució de tres mesos, que s’espera desenvolupar enguany, per a
portar a terme els treballs
d’urbanització consistents en la
pavimentació de vials, creació
d’aparcaments, de voreres, de
xarxa de vianants i espais lliures, a més d’una connexió a la
xarxa
viària
confrontant.
També es construirà una xarxa
de clavegueram per a evacuació
d’aigües residuals i un sistema
d’evacuació d’aigües pluvials; i
una xarxa de distribució d’aigua
potable, de reg i d’hidrants contra incendis, entre altres.

Imatge de la zona en la que està ubicat el PAI Fondeguilla.

Regulen la
circulació de
patinets per la
població
L’Ajuntament de Nules ha
modificat l’Ordenança de
Trànsit i Seguretat Viària per
a incloure els vehicles de
mobilitat personal amb la
finalitat de garantir així una
circulació segura i compartida amb la resta de persones
usuàries de la via pública.
L’alcalde i regidor de
Seguretat i Policia Local,
David García, assenyala que
«els patinets són cada volta
més utilitzats com a mitjà de
transport pels carrers de la
nostra població, de manera i
el que s’ha fet ha segut regularitzar aquesta situació per
a garantir la seguretat en les
vies públiques del municipi.
A més, s’ha adaptat aquesta
nova circumstància a les instruccions de la Llei de
Seguretat Viària».
Entre altres, l’actual ordenança contempla que el conductor d’un vehicle de mobilitat personal haurà d’utilitzar
casc de protecció i es recomana la contractació d’un segur
de responsabilitat civil que
cobreixi la responsabilitat
derivada de la seua circulació.

Trauen una nova
licitació del servei
de control de
mosquits
L’Ajuntament de Nules ha
tret una nova licitació del
servei de control de mosquits
en el seu terme municipal
per un import total de
106.611,57 euros. Es tracta
d’un contracte que tindrà
una durada de dos anys prorrogables a un any més.
El regidor de Sanitat, Raúl
García,
assenyala
que
«l’actual contracte finalitza a
principis de 2022, per tant hi
ha que tornar a contractar
aquest servei amb el qual es
vol, principalment, prevenir
plagues de mosquits».
De manera que, l’empresa
adjudicatària s’encarregarà
de la prestació del servei de
control i tractament contra
els mosquits al terme municipal de Nules, a més de dur a
terme les tasques necessàries
en els llocs, instal·lacions, i
zones en les quals tingui
competència l’entitat local.
Amb tot, les bases de la
licitació es troben publicades
al tauler de contractació de
l’Estat.
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La regidora de Platges, M. José Esteban, i l’alcalde, David García, durant la reunió telemàtica amb responsables de Costes.

La regeneració de Les Marines es
licitarà el primer trimestre de l’any
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U NOVA TROBADA
PROVINCIAL DE JOVES DEL
PROGRAMA CONNECTA’T

Uns 50 joves de poblacions de la província es van reunir l’11 de desembre
al Jardí Botànic per a participar en la
Trobada Provincial de Joves del
Programa Connecta’t de Xarxa Jove.

U EL CEIP PÍO XII ACULL
L’ESCOLA MUNICIPAL DE
DRETS DELS MÉS JOVES

El darrer desembre va començar al
CEIP Pío XII l’Escola Municipal de
Drets de la Infància i l’Adolescència,
on els alumnes van reflexionar sobre
els seus drets com a xiquets i joves.

L’alcalde parla amb responsables de Costes i sol·licita paralitzar l’expedient sancionador pel mur

L

a Direcció General de
Costes licitarà el projecte
d’estabilització de la
Platja de les Marines en el
primer trimestre de 2022, de
manera que es preveu que les
obres comencen aquest mateix
any. Així ho van comunicar els
responsables de Costes a l’alcalde de Nules, David García, i a la
regidora de Platges, M. José
Esteban, en la reunió telemàtica
que van mantindre el 12 de
gener amb la directora general
de la Costa i del Mar, Ana María
Oñoro; el subdirector general
per a la Protecció de la Costa,
Ángel Muñoz; i amb el cap del
servei provincial de Costes a
Castelló, Fernando Pérez.
Des de l’Ajuntament s’ha

U REPARTEIXEN 12.000
EUROS EN LA CAMPANYA
ACTIVA NULES DE PROMOCIÓ
DEL COMERÇ LOCAL
El 17 de desembre va finalitzar la campanya d’Activa Nules en la que s’han
repartit un total de 12.000 euros, de
manera que amb la celebració de
l’últim sorteig es va tancar aquesta
nova iniciativa que l’Ajuntament de
Nules ha desenvolupat per a la dinamització i la promoció, tant del
comerç local com dels establiments
d’hostaleria i de les empreses locals.
La campanya es va desenvolupar
d’octubre a desembre i els premis
van consistir en 40 vals de 100 euros
que es van sortejar en cadascú dels
tres sortejos celebrats a l’antiga
Cambra Agrària durant aquesta campanya, per a consumir en els
comerços i locals adherits.

rebut aquesta notícia amb satisfacció, «és un primer pas important per a començar amb la
regeneració del nostre litoral i
que portem demanant molts
anys. De fet, aquest projecte ha
estat paralitzat durant molt de
temps, no obstant això estarem
pendents dels terminis però des
de Costes per primera vegada
ens han concretat dates inclòs el
finançament que estarà a càrrec
dels fons europeus Next
Generation», explica l’alcalde.
Així mateix, l’Ajuntament ha
sol·licitat als responsables de
Costes que paralitzen l’expedient sancionador obert per la
construcció, el passat novembre, d’un mur de defensa del
seu litoral davant el temporal

marítim registrat que va afectar
greument la platja del Bovalar.
Cal recordar que Nules porta
anys exigint a Costes que es porten a terme les obres de regeneració de les seues platges, donat
que cada volta són més els
danys patrimonials que està
patint davant la falta d’actuacions. «L’últim temporal marítim ha posat de manifest una
vegada més la delicada situació
del nostre litoral per la falta
d’infraestructures de defensa»,
comenta la regidora de Platges,
M. José Esteban.
L’Ajuntament
de
Nules
seguirà treballant per a que les
actuacions de regeneració i
defensa del seu litoral siguen una
realitat en tota la seua costa.
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El nostre patrimoni

I

El Museu de Medallística
tanca el 25é aniversari
amb una visita guiada

La imatge de la Mare de Déu de la Soledat deixa la seua capella en un dels actes religiosos de les seues festes patronals.

Reconeixen a tres festes de Nules
pel seu Interés Turístic Provincial
Reben el reconeixement els actes de sant Bartomeu, la Soledat i la Festa de les Cambreres

E

l darrer mes de desembre,
el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana
(DOGV) va publicar les
resolucions per les quals s’atorga el títol de Festa d’Interés
Turístic Provincial de la
Comunitat Valenciana a les festes patronals en honor a la Mare
de Déu de la Soledat i a Sant
Bartomeu, a més de a la Festa de
les Cambreres.
Davant açò, el regidor de
Turisme, Guillermo Latorre,
assenyala l’esforç que des de la
regidoria s’està fent per a promocionar les festes locals, «amb
aquest i altres reconeixements
es vol potenciar la promoció
com a reclam turístic de les nostres festes patronals tan arrelades i amb tanta tradició al nostre poble, i d’altres festejos
també amb molta tradició».
Cal recordar que, durant el
passat 2021, quatre festes locals
més ja havien obtingut la distinció de Festa d’Interés Turístic
Provincial de la Comunitat
Valenciana, en concret es va
atorgar aquest distintiu a les
Festes del barri de Sant Joan, a
les Festes del barri de Sant

Antonio Mechó va fer de guia durant la visita al Museu de Medallística.
En 2021, el Museu de
Medallística Enrique Giner va
complir 25 anys, per la qual
cosa es van dur a terme iniciatives com: El Taller de l’Artista, la
Càpsula del Temps o La Medalla
del Trimestre, entre altres.
Com a acte final, el 12 de
desembre es va organitzar una
visita guiada, en la qual un
grup de veïnes i veïns va gaudir
de les taules didàctiques instal·lades a l’exterior i va fer-se

un gravat de record. Després,
van entrar al museu per a fer
un recorregut per l’obra de
reconeguts artistes presents,
amb Antonio Mechó, historiador de l’art, com a guia.
L’alumnat del CEIP Lope de
Vega també va fer recentment
una visita al Museu, on van
seguir les explicacions de la
tècnica de Patrimoni. A més,
van fer activitats com dibuixar
escultures i medalles.

L’any 2019 és l’últim que la imatge de sant Bartomeu va eixir en processó.

Els alumnes del CEIP Lope de Vega també van visitar el Museu de Nules.
La Festa de les Cambreres és una de les celebracions més tradicionals de Nules.
Xotxim, a la Festa de Sant
Vicent i a la Festa de les
Barraquetes, amb la qual cosa
Nules ja té set celebracions reconegudes com a Festa d’Interés

Turístic Provincial.
Cal afegir també el reconeixement de Festa d’Interés
Turístic Autonòmic per a la Fira
Agrícola de Nules.

U NOUS CONCERTS A
L’ARXIPRESTAL EN BENEFICI
DE L’ORGUE DE TOTS

La programació de concerts en benefici de L’Orgue de Tots va continuar amb
recitals com el ‘Llibre vermell de
Montserrat’, amb Vicent Flich, Javier
Ibáñez, María Roselló i Ana Fierro.
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120 autònoms i xicotetes
empreses reben ajudes
del Pla Reactivem Castelló

L’Ajuntament de
Nules tanca l’any
2021 sense deure
cap factura als
seus proveïdors
L’Ajuntament de Nules ha
pagat en les darreres setmanes, en concret els dies 29 de
desembre i 7 de gener, un
total de 732.176,50 euros a
proveïdors. Es tracta de factures presentades en l’exercici
2021 i, amb la qual cosa, per
primera vegada el consistori
tanca l’any sense deure factures als seus proveïdors.
Davant açò, l’alcalde del
municipi, David García,
comenta que «s’han abonat
factures
per
valor
de
667.176,50 euros el passat 29
de desembre i de 65.000
euros el 7 de gener, de manera que amb aquest pagament
comencem l’exercici 2022
amb un nou pressupost en
vigor i amb la totalitat de factures de l’exercici 2021 pagades, de fet és la primera vegada que aquest ajuntament
tanca l’any sense cap factura
pendent de pagar».
AGILITZAR EL PAGAMENT

Amb tot, des de la regidoria
d’Hisenda s’assenyala que un
dels objectius d’aquest departament és agilitzar el pagament a proveïdors, «hi ha
voluntat d’aquest equip de
govern de reduir el període
de pagament a proveïdors a
menys de 30 dies», matisa el
regidor de l’àrea, Guillermo
Latorre.
En aquest sentit, cal recordar que l’Ajuntament de
Nules ha reduït el passat any
2021 el període de pagament
a proveïdors a més de la meitat, «estem treballant en
aquesta direcció i una prova
és que en els últims mesos
s’ha agilitzat molt els pagaments», apunta Latorre.

Un grup d’alumnes dels darrers cursos de formació durant una de les classes.

Cursos de formació
per a persones en risc
d’exclusió social
Els participants han après ferramentes de les Tecnologies de la
Informació i Comunicació, i a cuidar a persones dependents

D

es
del
Programa
d’Itineraris Integrats
per a la Inserció
Sociolaboral
de
Persones en Situació de Risc o
d’Exclusió Social, anomenat
Supera’t a Nules, s’han impartit
dos cursos dirigits a les persones
usuàries d’aquest programa.
En concret, la formació ha
estat centrada per una part en
tècniques sobre Cures de Persones
Dependents, un curs que ha tingut una durada de 20 hores; i
per altra en l’aprenentatge de
les TIC (Tecnologies de la
Informació i la Comunicació),
que s’ha desenvolupat en dos
sessions que han estat impartides per les integradores socials
del Programa Supera’t a Nules.
Aquestes activitats estan contemplades en la subvenció atorgada pel Fons Social Europeu
(FSE) i per la Conselleria
d’Igualtat
i
Polítiques

Inclusives, emmarcada en el
Programa d’Itineraris Integrats
per a Persones en Situació de
Risc o d’Exclusió Social que va
dirigit a persones amb dificultats per a accedir al mercat laboral. Així doncs, cal recordar que
la localitat de Nules ha estat
beneficiària d’aquestes ajudes
per tercer any consecutiu amb
un import de 133.928,56 euros.
Davant açò, la Regidora
d’Igualtat i de Polítiques
Inclusives, Rosa Ventura, assenyala que «la formació és molt
important per a millorar la ocupabilitat d’aquestes persones
que participen en aquest programa. De fet, amb aquesta iniciativa
promoguda
pel
Departament de Serveis Socials
de l’Ajuntament es treballa de
manera individualitzada la
inserció sociolaboral ajustant-se
a les necessitats de cadascuna
de les persones usuàries».

Un total de 120 persones
autònomes i xicotetes empreses locals s’han beneficiat de
les ajudes emmarcades en el
Pla
Reactivem
Castelló
Empreses, amb el qual es vol
ajudar els sectors locals més
perjudicats per la pandèmia.
Així doncs, cadascuna de
les persones sol·licitants ha
rebut una ajuda de 1.233,88
euros, donat que l’import
total per a aquest pla ha
sigut de 148.065,60 euros
que han estat finançats per
l’Ajuntament de Nules i per
la Diputació de Castelló fins
a un 50% cada entitat.
Cal assenyalar a més que
el total de xicotetes empreses

regidor de Desenvolupament
Local, César Estañol.
Així doncs, d’aquest nou
taller d’ocupació realitzat a
Nules, a més de beneficiar-se’n
30 persones de la localitat,
també ha suposat la contractació de set tècnics com a personal
docent i directiu.
De manera que, al llarg d’un
periode d’un any s’han desenvolupat aquests tres mòduls de jardineria, fusteria i d’obra que
han comptat amb 10 alumnes
cadascun.
En tot aquest temps, l’alum-

locals que s’han presentat ha
sigut de 133 però n’hi ha hagut
13 que no se n’han pogut beneficiar per no complir algun dels
requisits exigits per a concedir
l’ajuda.
L’alcalde, David García, explica que «s’ha repartit a parts
iguals la quantitat total del pla
entre totes les persones autònomes i xicotetes empreses, amb
un màxim de 10 persones treballadores, que ho han sol·licitat i
que complien amb els requisits
d’aquesta convocatòria. De
manera que estem satisfets de la
resposta, donat que han sigut
més de 100 empreses locals les
que s’han pogut beneficiar
d’aquestes ajudes».

Promocionen les compres
nadalenques al comerç
local amb un espot
Junts som la màgia del Nadal és
l’eslògan de l’espot que
l’Ajuntament de Nules va realitzar per a promocionar les
compres
nadalenques
al
comerç local. Es tracta d’una
iniciativa que s’emmarca en la
campanya Activa Nules per a
la dinamització i la promoció
tant del comerç local com dels
establiments d’hostaleria i de
les empreses locals que es va
desenvolupar al llarg d’octubre, novembre i desembre.
L’espot es va difondre per
xarxes socials i plataformes. El
regidor de Comerç, Raúl
García, matisa que «volem promocionar la confiança, la pro-

Trenta persones s’han
format en jardineria, obra i
fusteria en el taller Nules VI
Un total de trenta persones del
municipi de Nules van finalitzar el passat mes de desembre el
seu període de formació en les
especialitats de jardineria, fusteria i obra.
De fet, abans de les festes de
Nadal va tindre lloc la celebració de l’acte de cloenda del
Taller d’Ocupació Nules VI amb
el comiat i lliurament dels
corresponents certificats per
part de l’alcalde, David García, i
de la regidora de Polítiques
d’Ocupació, Rosa Ventura, els
quals van estar acompanyats pel

7

ximitat i la qualitat del servei i
productes del comerç local».
Com l’any passat, Activa va
organitzar un concurs en el que
els més menuts podien participar amb un dibuix i una carta
per al Pare Noel o els Reis Mags.
En el sorteig van guanyar una
tablet Adrián Núñez i Borja
Mesas, una bicicleta Carla
Alegre i Andreu Busto, i un patinet Martin Bou i Alma Lucía
Lobos. El jurat va decidir que les
beques d’art a l’Acadèmia
Juanma Gavara són per a Laia
Carreguí, Joel Oliver, Ona
Roselló, Romeo Collado, Marta
Martínez,
Carmen
Agost,
Aitana Gil i Emma Estañol.
nat-treballador ha realitzat diferents actuacions de millora de
l’entorn del terme municipal i
de condicionament de diversos
espais públics, entre d’altres
intervencions.
INVERSIÓ

Una representació municipal va assistir a la cloenda del taller Nules VI.

Sobre això, la regidora de
Polítiques d’Ocupació, Rosa
Ventura, explica que «aquest
taller ha tingut un cost total de
720.619,20 euros que han estat
subvencionats
pel
Servei
Valencià d’Ocupació i Formació
(LABORA) de la Generalitat
Valenciana».
Ventura també afegeix que
«aquests tipus de tallers possibiliten a l’alumnat-treballador
tindre un treball efectiu amb un
contracte de formació i l’aprenentatge amb els quals es pretén millorar la seua qualificació
professional i afavorir la seua
ocupació».
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Las abejas, fuente de vida

E

spaña, con una amplia
tradición de apicultura,
es el país de Europa con
más producción apícola.
Recientemente he tenido la
oportunidad de conocer el fascinante mundo de las abejas,
cómo son y su ordenada
estructura social. Esto me ha
llevado a preguntarme porqué
hay tantos prejuicios a la hora
de favorecer el crecimiento de
las trabajadoras de la miel.
No podemos olvidarnos de
que, gracias a ellas, en su función como polinizadoras, es
decir, transportistas del polen
de una flor a otra, miles de
plantas pueden reproducirse,
crecer y producir alimentos de
los que depende gran parte de
la comida de la humanidad.
Por otra parte, es lógica la
preocupación de algunos citricultores que ven en las abejas
melíferas un riesgo de cruces
de variedades comerciales de
naranjos que producen el
fruto sin semilla con otras que
sí lo tienen, lo que tradicionalmente se conoce como pinyolà.
Por ello, la Generalitat
Valenciana fija una distancia
mínima preventiva excluida
de la autorización de asentamiento de colmenas respecto
de las plantaciones de cítricos
en aquellas áreas y términos
municipales en las que exista
riesgo de polinización cruzada
y limitado, únicamente, al
periodo de floración.
Dentro de la Agroecología,
las abejas juegan un papel
muy importante como generadoras de biodiversidad, es por
eso que la implantación del

conocimiento y la práctica de la
apicultura se lleva a cabo en el
instituto Gilabert de Centelles
de Nules, en el ciclo de formación profesional de Técnico en
Producción Agroecológica.
PROBLEMAS

Actualmente son muchos los
problemas que acechan a la Apis
mellifera ibérica que tiene que
enfrentarse a la plaga parasitaria de Varroasis, a las consecuencias del cambio climático
como la falta de agua para sus
necesidades fisiológicas, a los
abusos de los productos fitosanitarios en la agricultura intensiva o la polilla de la cera.
Problemáticas que hacen cada
día más difícil la ya de por sí
ardua tarea del apicultor.
Como producción mayoritaria la apicultura se encarga de
producir miel, alimento con
innumerables propiedades y de
múltiples usos en gastronomía.
Pero también genera otros productos como son el polen, la

cera, el propóleo, la jalea real o
la apitoxina con multitud de
aplicaciones sanitarias, cosméticas, nutricionales o industriales.
Sin embargo, además de
esos productos materiales que
genera la actividad apícola,
hay una serie de beneficios
que aportan a la sociedad y
que muchas veces pasan desapercibidos.
En primer lugar, como
hemos comentado anteriormente, el trabajo de las abejas
es fundamental para el mantenimiento del medio ambiente
y la biodiversidad, ya que la
gran mayoría de las plantas
requieren de la polinización
intermedia de las abejas para
producir semillas y frutos.
Es incalculable el valor de
carácter social y cultural que
tiene la apicultura como acúmulo de saber tradicional, con
técnicas ancestrales que se
transmiten de generación en
generación y que permiten
fijar población rural en zonas
desfavorecidas produciendo
riqueza en la economía de la
Comunitat Valenciana.
De esta manera resulta fundamental fomentar la cultura
y profesionalización de la apicultura como ganadería en los
diferentes centros de estudios,
dándola a conocer entre los
más jóvenes.
*María Pilar Martín Bravo. Alumna
de segundo curso del ciclo de
Producción Agroecológica del IES
Gilabert de Centelles de Nules
*Paco García Martínez. Profesor del
ciclo de Producción Agroecológica
del IES Gilabert de Centelles

Nules compta ja amb el
seu primer pla local per a
previndre incendis forestals
La localitat de Nules compta ja
amb el seu primer Pla Local de
Prevenció d’Incendis Forestals,
que ha estat aprovat per la
Conselleria d’Agricultura i
Transició Ecològica de la
Generalitat Valenciana.
Amb aquest pla es vol regularitzar i coordinar les actuacions
i mitjans davant un incendi en
el terme municipal de Nules.
Així doncs, el pla aprovat té una
vigència de 15 anys amb la realització de revisions cada cinc
anys, i inclou, entre d’altres, el
pla local de cremes.
Des
de
la
regidoria
d’Agricultura i Medi Ambient

U ECO-REPTE: «SI VAS A
COMPRAR, LA BOSSA DE
TELA HAS DE PORTAR!»

s’assenyala que Nules compta
amb una gran superfície agrícola
i forestal, i que amb aquest pla es
planifiquen diferents actuacions
coordinades i integrades en el
Pla especial front al Risc
d’Incendis Forestals de la
Comunitat Valenciana. Al respecte, el regidor César Estañol matisa que «el que es vol és que les
actuacions que es tinguen que
dur a terme en el cas d’incendi
no siguen fruit de la improvisació i que estiguen planificades,
definides i coordinades».
Així doncs, aquest pla també
contempla tasques de prevenció
i actuacions de conscienciació.

Alumnat del CEIP Lope de Vega va visitar diferents establiments de Nules per
a informar de quina manera es pot fer
una compra més sostenible: anant a
peu i portant una bossa reutilitzable.
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De ley

Las tarjetas ‘revolving’
RAMIRO

Navarro*

S
U GEMMA CARRATALÁ
PRESENTA LA SEUA PRIMERA
NOVEL·LA,‘JAULAS DE PIEDRA’

La nulera Gemma Carratalá (segona
des de la dreta) va presentar el 18 de
desembre a la Biblioteca Municipal
José Vicente Felip Monlleó la seua
primera novel·la, ‘Jaulas de piedra’,

ambientada en la València del segle
XVI. En l’acte va intervindre com a
presentadora Nadia Cubedo i també
va comptar amb la col·laboració
especial de Juanjo Carratalá.

egún el Banco de
España, las tarjetas revolving son una modalidad
de tarjeta de crédito,
cuya principal característica
es el establecimiento de un
límite de crédito cuyo disponible coincide inicialmente con
dicho límite, que disminuye
según se realizan cargos (compras, disposiciones de efectivo,
transferencias, liquidaciones
de intereses y gastos y otros) y
se repone con abonos (pago de
los recibos periódicos, devoluciones de compras, etc).
El problema que se encuentran nuestros clientes es que
siempre están endeudados y
nunca dejan de acumular
unos intereses altísimos, ya
que los intereses que aplican
las revolving oscilan entre el
20% y el 30%.

MICROCRÉDITOS

U RECOLLIDA DE DOLÇOS
NADALENCS A CÀRREC DE
L’ASSOCIACIÓ D’AMES DE CASA

Com ja és tradicional en les festes
nadalenques, l’Associació d’Ames de
Casa va organitzar el 16 de desembre
una recollida de dolços per a que cap
família de Nules es quede sense els

aliments que fan tan especials aquestes celebracions. La recollida va tindre lloc al Saló Multifuncional, on
l’Ajuntament va estar representat pel
regidor César Estañol.

Más que como tarjetas de crédito, las revolving funcionan
como préstamos rápidos o
microcréditos. Para fomentar
su uso, los bancos las han ofrecido sin comisiones de ningún
tipo e incluso con un porcentaje de descuento, para hacer la
oferta más atractiva.
Sin embargo, lo que en
principio puede parecer una
fácil solución a los problemas
cotidianos, suele terminar en
una grave situación de endeudamiento donde el perjudicado puede llegar a hacer frente
al pago de unos intereses de

entre el 20% y 30% TAE, un
interés usurario y leonino que
provoca que el consumidor llegue a abonar en concepto de
intereses entre un 50% y 70%
del principal solicitado.
CONSULTA

Desde
Ramiro
Navarro
Abogados le animamos a que,
a la luz de la más reciente
jurisprudencia en la presente
materia tanto por parte de las
distintas
Audiencias
Provinciales, como por parte
del Tribunal Supremo, consulte con nosotros para estudiar
sin compromiso la posibilidad
de reclamar la nulidad de su
crédito revolving y conseguir
así la devolución de la totalidad de los intereses usurarios
abonados de más incluso en
aquellos casos en los que se
hubiera satisfecho o cancelado
la deuda hace años.
*Ramiro Navarro Abogados
Castellón-Nules
Cita previa: 964 058 777
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Mascotes, no són coses

N

o podem començar
l’any amb millor notícia per al món animal
que aquesta. Ja que a
partir del dia 5 de gener entra
en vigor la nova llei que reconeix als nostres companys animals com a «éssers vius dotats
de sensibilitat».
Gràcies a la reforma legal
del Codi Civil, la llei
Hipotecària i la llei d’enjudiciament civil, quedaran regulades tant la custòdia compartida dels animals en cas de
separació o divorci dels responsables com la prohibició
d’abandonar-los, causar-los
patiment o dolor o utilitzar-los
com a eines de violència.
Aquest és un pas molt
important, ja que els nostres
amics felins i canins passen a
ser considerats un membre
més de la família. Cosa que,
sens dubte, molts de nosaltres
ja féiem, però que ara, a més,
ens ampara la llei.
El Congrés ha aconseguit
que l’ordenament jurídic
espanyol tinga una nova descripció positiva cap als animals i que distingisca la naturalesa dels animals, en primer
lloc, de la de les persones, i en
segon lloc, dels bens i d’altres
éssers vius com les plantes.
A conseqüència d’aquesta
reforma, aquells que tenim
animalets a casa hem de saber

que a partir d’ara serà obligatori la implementació d’un xip
identificatiu, siga en gat o gos,
perquè puga ser un animal
fàcilment identificatiu en cas
d’extraviar-se.
També
es
reforça amb aquesta llei els
deures que hem de complir
amb els nostres companys animals, com els drets sanitaris,
alimentaris i de cures bàsiques
d’higiene que tots ells tenen.
CONTRACTE D’ADOPCIÓ

Des de l’Associació Colònies
Gats Nules duem remarcant
aquestes obligacions en cada
contracte d’adopció que realitzem. Explicant que una adopció ha de ser responsable i conseqüent amb l’animal que
s’adopta i que s’ha de tindre
cura d’ell durant tota la vida
que compartim junt amb ells.
També fem reforç amb el
tema de l’esterilització de
l’animal adoptat, única forma
ètica i controlada de prevenir
camades no desitjades i de no
utilitzar a l’animal adoptat
com a animal de cria per a fins
lucratius.
Com a data important
d’una de les nostres tasques
dutes a terme a Nules, durant
l’any 2021 hem tret del carrer,
amb contracte d’adopció, a 45
gats i gates.
Si estàs interessat o interessada a formar part d’aquesta
iniciativa, pots enviar un
correu electrònic a associaciocoloniesgatsnules@gmail.com
i
nosaltres mateixos t’informarem.

Tu salud

El tiempo

Fatiga pandémica
HUGO

Báidez*

M

ucho se está hablando sobre salud mental en estos tiempos,
algo en boca de
muchas personas y medios de
comunicación. ¿Casualidad? En
absoluto. Ha tenido que sobrevenir una pandemia con sus
limitaciones, cambios continuos, la manera de relacionarnos con los demás…, desencadenando un descenso (casi) generalizado de nuestro bienestar,
con las sensaciones de incertidumbre y vacío a la cabeza.
Sí, hablo de cambios. Pienso
que al final somos animalitos de
costumbres, es decir, nos gusta
mantener ciertos hábitos y
hacer las cosas a nuestra manera. Los cambios no los llevamos
muy bien que digamos. Nos
adaptamos a los problemas cotidianos poco a poco, utilizando
aquellas cosas que nos han ido
funcionado a lo largo del tiempo. En este sentido, la pandemia ha supuesto una piedra
más en la mochila del camino
de nuestra vida, amplificando
las vulnerabilidades que ya
formaban parte de nosotros.
La psicología sanitaria es la
ciencia que se encarga de estudiar la conducta humana, esto
es, nuestras emociones --lo que
sentimos--, lo que pensamos y
lo que hacemos, considerando
también el conjunto amplio
de los aspectos de la personali-

dad, la crianza recibida y el
aprendizaje. El psicólogo se
encarga de identificar las fuentes de malestar y hacer de guía
proporcionando a la persona
herramientas para una mejor
gestión de los problemas y
emociones, en definitiva, reduciendo su malestar y mejorando la calidad de vida.
Las personas que presentan
diagnóstico en salud mental
concreto, como ansiedad o
depresión, podemos decir que
su nivel de malestar es mayor y
más duradero que el de las personas que no tienen un diagnóstico. Estas pueden necesitar un
apoyo psicoterapéutico específico o farmacológico, pero esencialmente son personas como
tú o como yo, con una problemática más acentuada.
¿Cuándo es un buen
momento para acudir a consulta psicológica?
Personalmente te diría que
cuando sea tu momento.
Profesionalmente
puedo
decirte que cuando tu nivel de
malestar personal sea elevado,
exagerado y que no remite
con el tiempo… Si intentas
estar bien con tus propios
recursos y no lo consigues, tal
vez sea un buen momento
para buscar ayuda profesional. Tu momento.
*Licenciado en Psicología por la
Universitat Jaume I de Castelló.
Posgrado en Clínica y Salud. Master
en Psicología Infanto-juvenil y en
Conductas Adictivas por la
Universitat de València. Psicólogo
en Medinul

Coleccionismo
RICARDO

Yáñez*

L

as pandemias, plagas,
virus, o como las queramos llamar, son sinónimos de muerte y han
estado presentes en el mundo
desde su creación. Hace siglos,
enfermedades como la peste
causaron millones de muertos
en todo el mundo, cuanta más
población, mayor propagación y muerte. La
vieja Europa fue la
más castigada.
Y con los descubrimientos, las plagas
transportadas accidentalmente
por
los
exploradores y conquistadores europeos
causaron
estragos
entre una población
hasta entonces inmune a las citadas enfermedades por el aislamiento en el que se
encontraba. El fatal

Las pandemias y el correo (I)
contacto con los europeos causó
un tremendo y devastador castigo entre los indígenas, que hasta
la fecha estaban inmunizados a
dichas dolencia.
Ahora, con muchas plagas y
enfermedades bajo control o
erradicadas, hemos tenido la
aparición de un nuevo virus, la
covid-19, que no se sabe cómo se
ha originado, pero ha causado

un efecto devastador, tanto en
coste de vidas humanas como
en la economía, y sigue con nuevas variantes y mutaciones.
En la actualidad, con las
vacunas y las recomendaciones
sanitarias, parece que vamos
algo mejor, pero hace un par de
siglos, allá por principios del
siglo XIX, ya había plagas y el
correo tenía que ser desinfectado para poderlo enviar
y entregar al destinatario, tal como veremos a
continuación.
La carta de este
Crònica es un documento de contenido comercial, fechado en Onda el
12 de enero de 1801, firmado por D. José
Francisco Miralles y se
supone escrito por él
mismo. Va dirigido a D.
Maximiano Canet, «del
comercio» parece decir,
en Valencia, con salida
de Onda y llegada a

Nules, donde se le aplica una
marca prefilatélica que dice:
«NV VALENCIA», en dos líneas,
que es la primera marca prefilatélica utilizada en Nules
entre 1799 a 1805, con la citada
marca de tránsito, pues Onda
carecía por aquel entonces de
oficina de Correos, por lo que la
correspondencia se enviaba a
Nules. Lo más interesante es
que lleva un corte ligeramente
inclinado a la derecha, pero no
rompiendo la carta, para aplicarle en ella vinagre, que según
la ciencia de entonces era un
remedio válido para desinfectar cartas. La misiva lleva también una marca de lacre rojo,
con la que se selló la carta.
Es la primera carta prefilatélica enviada desde Onda, en
tránsito a Nules, que he podido ver y conseguir para mi
colección, además de ser la
más antigua de las que poseo.
*Presidente del Grupo Filatélico y
de Coleccionismo Noulas

Un diciembre
seco y cálido
JUAN ANTONIO

Pitarch
Tena*

E

stimado-a; lector-a; ni
qué decir tiene, el anticiclón de las Azores es
el que corta el bacalao
meteorológicamente hablando en esta zona del planeta
Tierra en la que vivimos.
Es como una llave de paso
que controla el movimiento
de borrascas y perturbaciones de procedencia atlántica,
hasta llegar al Mediterráneo.
Durante la primera quincena del mes, sentó sus reales
sobre el Atlántico, con su eje
mayor sobre las islas Azores,
enviando sistema frontal tras
sistema frontal que entraban
por Galicia y actuaban como
un peine, a través de toda la
cornisa cantábrica, acompañada de fuertes vientos del
NO y temporal duro en toda
la línea de costa y lluvias de
carácter moderado a fuerte.
Durante la segunda quincena del mes, el anticiclón
de las Azores reubicó su posición más a la izquierda, en
pleno Océano Atlántico. Esto
supuso la creación de un
pasillo natural, por el cual
comenzaron a colarse todo
tipo de perturbaciones de
procedencia atlántica, una
tras otra. Es lo que se denomina un tren de borrascas.
En este caso, la inestabilidad atmosférica iba acompañada de fuertes vientos del
Suroeste, los cuales llevaban
asociados sistemas frontales
muy activos, recorriendo la
península ibérica de Suroeste
a Noreste. Al entrar por las
costas de Portugal se produjeron fuertes precipitaciones,
las cuales se fueron debilitando de forma progresiva a
medida que las borrascas
alcanzaban la costa mediterránea. Así, este diciembre solo se
registraron en Nules 0,2 l/m2.
Este fenómeno meteorológico de recalentamiento de los
sistemas frontales que circulan sobre la península ibérica
de Suroeste-Sursuroeste hacia
el Noreste se llama efecto
Foehh. Otro motivo por el que
las temperaturas fueron en
diciembre más altas de lo normal es que las masas de aire
procedentes del continente
africano se mostraron más
activas a la hora de penetrar
en el Sur de Europa, mientras
que las incursiones de aire del
Polo Norte fueron menos frecuentes de lo habitual por el
cambio climático, con lo cual,
la inestabilidad atmosférica
brilló por su ausencia.
*Encargado de la estación
meteorológica de Nules
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Vicente Lucas ‘el Blanquero’ ; Veterà dels Reis Mags

R

«En 50 anys he gaudit molt dels menuts
i he sigut rei per als meus fills i nets»

ecuperem part de l’entrevista que li van fer per a
la Nulespèdia el 7 de
desembre de l’any 2019
Laura Yustas i Nelo Vilar a Vicente
(1940),
el
Lucas Sanahuja
Blanquero, que durant mig segle
va organitzar la cavalcada dels
Reis Mags a Nules.

ssió que allò era el primer portal de Betlem, amb el Jesús
xiquet en braços de la Mare de
Déu. «Nosaltres no portem ací
or, encens ni mirra, però sí vos
portem regals i volem donar-vos
la il·lusió dels xiquets. I volem
agrair a les monges, que amb el
seu immens cor cuiden de vosaltres dia i nit, como ho feia la
Mare de Déu amb Jesús». I la
meua dona, que també estava
allí, em diu: «Ay, m’has fet plorar». Són anècdotes curioses de
tota una vida.

--Recorda els joguets de quan era
menut?
--Aleshores els xiquets ens feiem
els nostres joguets. Amb una
caixa de cartró, el que volia un
carro hi carregava quatre
pedres i el cavall era una rajola... en fi. També jugàvem al
sambori, feiem les ratlles i a saltar. Era un joc més de xiquetes,
però nosaltres també jugàvem
amb elles. I si volíem fer un partidet de futbol, feiem amb diaris, roba i cordes un balonet que
durava el que durava, quatre
patades. Però jo vaig gaudir
molt, i també els 50 anys que
vaig organitzar i eixir en la
cavalcada dels Reis Mags.
--Com va arribar a ser Rei Mag?
--Uns anys abans, en el barri de
Sant Xotxim van voler fer alguna cosa nova i van buscar tres
homes joves per a fer de reixos.
Recorde una anècdota d’un
senyor que en plena cavalcada
va vindre i em diu «escolte,
majestat, voldria fer-li una foto
a la meua filla amb vosté a
cavall». Li vaig dir que la portara, la xiqueta tindria uns 10
anys, però jo la veia molt nerviosa. Li vaig donar uns caramels i
li dic: «Tu fas el que et diuen els
pares?» «Sí, sí, soc obedient».
«Veritat que a l’escola també
atendras al mestre? No falles ni
un dia a l’escola, que els reixos
ho sabem tot». Doncs la xiqueta
es posa a plorar, son pare se
l’emporta i al moment torna:
«Majestat, ens ha donat la nit. Li
ha dit a la meua filla que estudie, que vaja tots els dies al
col·legi, veritat?». «Sí, clar». «És
que la meua filla no va a l’escola perquè és cega de naixement». En fi, anècdotes com
aquesta en tinc moltes. En 50
anys he disfrutat molt amb els
menuts, i a més he sigut rei per
als meus fills i nets.
--Va viure d’una manera especial la
seua darrera cavalcada?
--L’última vegada que vaig eixir,
farà ja huit o deu anys, em vaig
proposar que no ho sabera
ningú, només el regidor de
Cultura. Així que li vaig dir a la
meua dona: «Vaig a prendre’m
un café i ens veiem al cantó del
carrer Major i la plaça, ens
veiem tots allí. Total, que arribe

Vicente Lucas, a la dreta, baix, durant l’entrevista, i en les altres imatges vestit de rei mag durant la cavalcada de 1959.

DISFRESSES I LLEPOLIES

«Dos mesos abans del 5 de
gener anava a pels trages»
--Com eren les disfresses?
--Antigament no en teníem,
però ara per sort hi haurà sis o
set lots, o més. Crec que en 2018
van estrenar trages perquè jo
no els havia vist mai. En aquella
època, un parell de mesos abans
de la cavalcada jo me n’anava a
València al Rober Insa i allí triava tres trages de reis, tres patges, tres heralds, tres soldats...
12 ó 13 en total. I això valia
aleshores unes 4.000 pessetes.
ja vestit de rei mag durant la
cavalcada i el primer que faig es
agafar uns caramels i donar-li’ls
als nets, que els agafaven amb
les mans tremolant. I el meu
fill, amb la neta al braç, s’apropa un poc, es queda mirant-me
als ulls i pega un crit: «Mare,
mare, és el pare!». Així que tots
es van assabentar.

--Qui ho organitzava?
--Primer era un gran amic, Pepe,
que era el delegat del Frente de
Juventudes, i un dia em diu «açò
és molt dur, ho farem un any tu
i un any jo, però tu eixiràs de

--Llançaven molts caramels?
--Un any li vaig dir a l’alcalde
que en només dos carrers ja
se’ns havien acabat els 5 quilos
de caramels, així que ell em
diu «l’any que vé que siguen
com a mínim 20 quilos per a
cada rei, i no els tireu com si
això fora un bateig, als xiquets
i les xiquetes els agrada que els
es doneu en la mà i els digau
alguna cosa, això ho recorden
durant molt de temps».
rei». Després, un any, quan feia
el servei militar, el meu coronel
va rebre una carta de l’alcalde
de Nules en la que deia que em
necessitava per a la cavalcada. I
el senyor coronel, don Ramón,
gran persona i gran amic, li diu
al capità Moreno: «Mira el que
m’han demanat. Jo li done mes i
mig». I el capità diu «i jo mes i
mig més». Així que vaig vindre
per a tres mesos. L’any següent,
que ja havia acabat el servei
militar, l’alcalde em diu «enguany has d’organitzar tu la cavalcada». Jo li vaig respondre que li
tocava a Pepe, que jo ja havia

eixit diversos anys, però hi va
insistir. I un dia ve un guàrdia
civil on jo estava treballant fent
caixes de taronges: «¿Usted es
fulano de tal?». «Sí». «Pues hoy
usted va a salir de rey, a buenas
o a malas». «¿A malas cómo es?».
«Usted va esposado, y no se me
escape, que no fallaré». «A buenas, pues». I durant la cavalcada, quan vaig arribar a la plaça,
ens va rebre Ricardo Llombart,
el millor alcalde que hem tingut. «Qué tal, majestats, com ha
anat el viatge?». Li dic: «Uy,
molta neu, molt de fred. Se’ns
ha mort un camell». Total, que
s’enfada i diu «tira cap a dins,
per què no volies fer de rei?».
Així que li diu a l’agent que em
torne allí al final de la cavalcada, i aleshores li diu a l’agent de
guàrdia: «Veus a aquest? Doncs
et farà companyia tota la nit. I si
et molesta, l’enxiqueres». I em
vaig passar tota la nit tancat en
un cuartet xicotet. La meua
núvia esperant-me amb el tortell i jo allí. L’endemà, l’alcalde
em diu: «Què, t’ho has passat bé
o mal?» «Mal». «Doncs jo pitjor,
açò que no torne a passar». I fins
fa pocs anys he eixit de rei.
També m’agradava molt
quan l’endemà anàvem a visitar
la residència de la Mare de Déu
de la Soledat. Allí els feia un discurs als abuelets i recorde que
l’última vegada els vaig dir que
en entrar m’havia fet la impre-

--I com era el discurs al balcó de
l’Ajuntament? Ens han dit que posava un accent estranger...
--Sí, sobretot si no pronunciava
la erre donava una sensació
especial. Deia això de: «Estimats
xiquets i xiquetes d’aquest poble
de Nules», i que anàvem guiats
per una estrella al Portal, que
feia molt de fred, i tal i qual, cap
ací i cap allà. «Venim carregats
de joguets i regals, però sobretot
per als que heu sigut bons i obedients. Aneu a prometre’ns als
Reis Mags que seguireu així,
donant exemple». En fi, a la gent
li agradava. També recorde que
l’any de la mili, del que parlava
abans, el coronel don Ramón i el
capità van vindre a veure la
cavalcada, i en pujar al balcó
també hi eren allí. Així que en
mig del discurs comence a dirlos que han de portar-se bé amb
els soldats, que no està bé que
els arresten o castiguen... Jo veig
que comencen a caure-los les
llàgrimes i em dic: «Xé, estos ja
s’han convertit també en
xiquets». I estes coses són el més
bonic que m’ha quedat.
--Va fer de rei en algun altre poble?
--Un any ací en Nules no m’ho
van proposar i un amic em va
convidar a fer de Baltasar a
Betxí. Jo quan feia de rei negre a
Nules, perquè vaig fer els tres,
també Melcior i Gaspar, la meua
dona tenia una crema amb la
que després em limpiava la mascareta de seguida, però en Betxí
no la tenia. Així que després de
la cavalcada puge al cotxe i no
havia eixit ni 400 metres de
Betxí quan m’atura la Guàrdia
Civil. I quan em veuen: «Manos
arriba!». Dic: «Señor, que soy
hombre de paz!». M’ordenen
posar les mans sobre el capó i jo
tractava d’explicar-me: «Pero
oiga, llamen ustedes al cuartel
de Nules, yo soy fulano de tal…».
I ells: «No mueva las manos!».
«Mire, es que he salido de rey
negro en la cabalgata y aún no
he podido quitarme la mascarilla...». Quantes coses podria contar, veritat?
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Una campanya per a celebrar les
campanades amb clemenules
Donen a conéixer les iniciatives per a la diferenciació de la Clemenules de la Plana Baixa

E

l dimecres 29 de desembre va tindre lloc al mercat ambulant de Nules un
acte de promoció de la
marca de qualitat de la
Clemenules de la Plana en el
qual van participar representants de les diferents entitats
locals que col·laboren amb
l’Associació
per
a
la
Diferenciació i Posada en Valor
de la Qualitat de la Clemenules
de la comarca de la Plana de la
província de Castelló, com ara
l’Ajuntament de Nules, la cooperativa Cítrics de Nules, la
Caixa
Rural
Sant
Josep,
Llombart Producer Group i la
Cooperativa Agrícola Sant Josep.
Així doncs, amb aquesta iniciativa el que es pretén és promocionar el consum de la clemenules de la comarca en les
campanades de la Nit de Cap
d’Any al mateix temps que es
vol també donar a conéixer la
campanya anomenada La reina

U LA COOPERATIVA
AGRÍCOLA SANT
JOSEP SORTEJA TRES
CISTELLES DE NADAL
Com ja és tradicional amb
l’arribada de les festes nadalenques, la Cooperativa
Agrícola Sant Josep de Nules
va sortejar tres cistelles de
productes entre els usuaris
dels seus supermercats. Així,
el sorteig d’enguany va tindre
lloc el darrer divendres 24 de
desembre. Aquesta vegada
els afortunats que van aconseguir les cistelles de Nadal
van ser José González (lot
Charter, foto esquerra), José
Pozo (lot Estació de servei,
foto central) i Tomás Fandos
(lot Charter de les platges,
foto dreta).

El mercat va acollir l’acte per a promoure la clemenules en la Nit de Cap d’Any.
de la Plana que organitza l’associació citada anteriorment amb
l’objectiu de promoure la marca
de qualitat de la Clemenules de
la Plana.
El regidor d’Agricultura,
César Estañol, explica que «vam
repartir clemenules entre el

nostre veïnat no sols per a promocionar el consum de la nostra clemenules en aquestes
dates nadalenques, també es vol
conscienciar la ciutadania de la
importància d’aconseguir una
denominació d’origen per a la
Clemenules de la Plana».

U NULES REPARTEIX
ENTRE L’ALUMNAT 1.500
QUILOS DE CLEMENULES

L’alumnat d’Infantil i de Primària dels sis
centres de Nules va rebre una malla
d’un quilo de clemenules. L’Ajuntament
va repartir en total 1.500 quilos de la
cooperativa local Cítrics de Nules.
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U LAURA OLIVER, SEGONA
EN LA LLIGA D’HÍPICA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

La jove Laura Oliver (esquerra) ha tancat la seua primera
temporada en la lliga d’hípica de la Comunitat Valenciana
amb el subcampionat. Amb el seu cavall, ‘Albardén
d’Erquicia’, l’entrenador Sebastián García ‘Chano’ i tot
l’equip, ha gaudit de la competició i els valors esportius.

U DANIEL GIMENO ÉS EL
NOU ENTRENADOR DEL
TENISTA ROBERTO BAUTISTA

El nuler Daniel Gimeno Traver (dreta) i Tomás Carbonell
(esquerra) són els nous entrenadors del tenista castellonenc Roberto Bautista, que va liderar l’equip espanyol
en l’ATP Cup a Austràlia, on van arribar fins la final, en la
qual van caure el 9 de gener davant Canadà.

U SERGIO PELLICER ÉS
ELEGIT COM A NOU TÈCNIC
DEL CF FUENLABRADA

L’entrenador de futbol nuler Sergio Pellicer és des de
mitjans del darrer mes de desembre el nou tècnic del CF
Fuenlabrada, club madrileny que milita en la Segona
Divisió. El de Nules té com a segon entrenador Manolo
Sánchez i va debutar amb un empat davant l’Oviedo.

U TARONJA BASKET NULES
SE SUMA A UNA CAMPANYA
SOBRE LA MALALTIA DE L’ELA

El Grup de Gerents de Grans Clubs Esportius i Socials i la
Fundació Luzón van fer una competició per a donar visibilitat als que pateixen Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). El
Taronja Basket Nules va enviar fotos fent el gest de la campanya i guanyà el concurs de balons i material esportiu.

U ‘MASTER CLASS’ DEL
JUGADOR DEL TAU CASTELLÓ
JOEL SABATÉ A NULES

Els joves esportistes de Nules van poder rebre una ‘master class’ del jugador de bàsket del Tau Castelló Joel
Sabaté, format en la base del club de la capital de la
Plana, que va transmetre als xiquets i xiquetes tècniques i consells sobre aquest esport.

U NACHO SERRA I CLAUDIA
PASTOR GUANYEN EL HUITÉ
MEMORIAL RAÚL DE LUIS

Del 2 al 9 de gener es va celebrar el VIII Memorial Raúl
de Luis-Torneig Primavera Scude-Nules de tenis, en
categories de benjamí a absoluta i amb quasi 200 inscrits. Els guanyadors absoluts van ser Nacho Serra i
Claudia Pastor, i en cadet, Gerard Abad i Rebeca García.

Actualitat

14

Crònica de Nules

GENER DEL 2022

Opinión

Nules: gestión
responsable
CeN

I

nmersos ya en el nuevo año
2022, estamos trabajando desde
el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Nules para
poner en marcha multitud de proyectos contemplados en el presupuesto de este ejercicio y que en los
próximos meses irán siendo una
realidad.
Aunque en estos primeros días
del año ya se han empezado a ver
algunos resultados. Por ejemplo,
hemos procedido ya al reasfaltado
del camino rural La Vieta, iniciando
con ello el plan de mejora de caminos rurales para este 2022 y que
tiene contemplados en el presupuesto otros 110.000 euros, que
queremos incrementar con cargo a
los remanentes positivos de tesorería existentes del 2021.

ACTUACIONES

También se han iniciado las mejoras en vías públicas con el reasfaltado de tramos de la calle La Llosa y
San Carlos, además de las obras de
repavimentación de la Calle Santa
Natalia fase III. En la actualidad
estamos ultimando proyectos para
su
licitación
en
el
PAI
Alfondeguilla, o la construcción de
una vía peatonal en el Camí
Serratelles de la playa para que una
la carretera del mar hasta Moncofa,
y de otros proyectos de los que iremos dando cuenta próximamente.
FDGDFG

En su momento nos comprometimos a gestionar de forma responsable los recursos públicos de nuestro
Ayuntamiento, pues son de todos.
Estos días, en los que se está procediendo al cierre del ejercicio contable del 2021 y realizando los trabajos de liquidación presupuestaria,
ya contamos con la primera conclusión importante: el Ayuntamiento
de Nules cierra el 2021 sin tener facturas pendientes de pago a sus proveedores. Para ello, durante los últimos días del año se procedió a firmar decretos económicos de pago
por importes cercanos a los 750.000
euros.
También en 2021 hemos reducido el periodo medio de pago a proveedores en más de la mitad, y el
objetivo para este 2022 es seguir
reduciendo hasta lograr estar por
debajo de los 30 días.
COVID-19

Nos preocupa, como es evidente, el
actual nivel de contagios generalpor covid-19, del que Nules no es
una excepción. Solicitamos a nuestros vecinos la máxima prudencia
en este momento y el cumplimiento
de las restricciones sanitarias. Vaya
por delante nuestro rotundo rechazo a las amenazas de un grupo
minoritario de negacionistas al sector hostelero de Nules.

Nules ix a guanyar
PP

E

l 22 de desembre el PP de Nules
parlava. Ho feien els seus afiliats
de base, els militants que defineixen, decideixen i guien el
futur d’un projecte en el qual he cregut des que era adolescent. Ho van fer
física i telemàticament, a causa de
l’augment de contagis pel covid, i van
decidir atorgar-me la responsabilitat i
l’honor de treballar pel meu poble
com a president del PP de Nules.
Vull aprofitar l’oportunitat que
em brinda aquest article per a transmetre’ls el meu agraïment sincer per
tot l’afecte rebut. L’estima de tots i
cadascú dels afiliats del PP que han
sigut el millor alé per continuar
aquest apassionant projecte. També
per a reconéixer el treball del meu
predecessor, Mario García, que em va
donar la meua primera oportunitat
en política com a regidor. A Ester
Felip i Marta López, que han sigut
dos magnífiques secretàries generals
i de les quals guarde els seus consells.
Agrair a tots la seua implicació en
este projecte, perquè per damunt
dels qui ocupem càrrecs estan les
idees i les il·lusions compartides.
Eixes que ens fan prosperar per a
garantir que Nules ha d’eixir
guanyant, sempre. I eixa és la meua
obstinació i la meua convicció. És el
meu objectiu. Vull que el meu municipi brille, lidere els millors projectes
i prospere. Que siga capaç de sumar
idees per a aconseguir el que mereix.
Aquest projecte està obert a totes
les opinions, perquè totes sumen. I per
això vull comptar no sols amb els més
de 350 militants que fan gran al PP de
Nules, sinó també amb tots els meus
veïns. Perquè en el PP caben totes les
idees perquè l’objectiu és comú.
Per a aconseguir-ho, tinc la sort de
comptar amb l’energia de Miguel
Ángel Martínez Montés, que ocuparà
la secretaria general. Amb Anna
Sorribes que serà la presidenta del PP
en Mascarell i coordinadora general,
càrrec, aquest últim, que compartirà
amb Alejandro Borrás. Amb Miguel
Ripollés, en qualitat de tresorer; Pedro
Valls, al capdavant d’Acció Social; Mª
Carmen Pérez, com a coordinadora
d’Estratègia Electoral; Charo Casaus,
responsable de l’àrea de Comunicació;
María José Guillén, al capdavant de
Mobilització; i Pascual Diago com a
president del comité electoral.
A més. hem creat unes taules de
treball on farem seguiment dels
temes que ens preocupen. On Mario
García presidirà el comité d’experts;
Ascensión Figueres el d’exregidors;
Pepe Romero en sanitat; Juan Doñate
en agricultura i Vicente Ramón
Adsuara en industria i comerç.
Tots ells, i altres membres de
l’equip, exerciran d’altaveus d’un
poble que és el que tenim la sort i
orgull de compartir. El que mereix el
millor dels futurs i que estic convençut que, de la vostra mà, amb la
vostra ajuda, ix a guanyar. Gràcies
*José Vicente Adsuara, president del Partit
Popular de Nules

Molta feina per a
l’any 2022
PSPV-PSOE

C

omencem un any amb moltes
tasques pendents del 2021 i
una llista de tasques per al
2022 molt llarga. És el que té
deixar tot per al final.
El museu d’Història Vicent Felip
Semper encara no llueix el seu nom a
la façana, però tampoc hi ha pressa.
El museu i el teatre Alcázar encara
estan inservibles des de la última ploguda del 2020-2021.
L’equip de govern, l’alcalde i els
nous socis del PP reclamen a totes les
institucions possibles que siguen
ràpides en solucionar els problemes
de Nules. Però ells, que són els
màxims responsables municipals, es
permeten tindre les instal·lacions del
poble tancades durant mesos per la
seua falta de gestió. Encara no sabem
si cobrarem de l’assegurança que
paga l’Ajuntament, mireu si va lenta
la cosa. Segur que si fora per arreglar
sa casa serien més diligents.
XIRINGUITOS

Però parlant d’assegurances… Ara vas
a la mar, on estaven els lavabos dels
xiringuitos, tot fet un femer. Els
veïns queixant-se de com es pot tindre la mar així d’abandonada i la resposta de l’alcalde? «Ja ho pagarà el
seguro». Suposem que almenys netejar i deixar net es pot fer independentment de si ve o no l’assegurança,
però de moment allí està la desfeta.
Els veïns a tragar.
BUS URBÀ

Si teniu alguna persona major prop,
de les que són usuàries del bus urbà
de Nules, pregunteu pel servei que
està prestant-se. Tot el poble sap que
deixa molt a desitjar i que amb aquesta empresa anem a pitjor. Doncs no
passa res!! A l’única persona que han
fet fora ha sigut al xòfer, a Vives, que
damunt era del poble i estava denunciant les males condicions de l’autobus. Almenys, podem dir que després
de demostrar que l’empresa deia
mentides, finalment han pagat per
acomiadament improcedent.
PANDÈMIA

La covid a Nules ja pareix alguna cosa
endèmica, sempre hem d’estar liderant la província. Però és que, clar, ni
la Conselleria ni el Ministeri posen
normes clares. No com en Nules, que
suspenem les activitats a l’aire lliure,
però seguim permetent les activitats
en espais tancats. La Sant Silvestre,
suspesa; les grades del poliesportiu,
plenes. Al final pareix que el que es
suspèn és el que costa diners a
l’Ajuntament. Algú en el despatx fica
ciris i dona gràcies a la pandèmia per
poder justificar la falta de gestió.
Des del Grup Socialista volem
donar suport als locals d’hostaleria i
comerços que han patit qualsevol
agressió per complir amb les mesures
sanitàries. Opinar és lliure de cadascú, però amenaçar no pot ser gratis.

Incongruents, fans
del 155 i malalts
Més Nules

A

lguns adults amb estudis,
però sense escrúpols, s’obstinen a agitar, contra tota lògica i decència, la nostra societat amb una absurda controvèrsia en
el que sembla ser un interés per a
arreplegar vots al preu de promoure
el prejudici. La ignorància i la fractura social estan, per desgràcia, a
l’ordre del dia. La unitat de la nostra
llengua, que anomenem català,
valencià, mallorquí, menorquí...
segons quina siga la varietat dialectal, és un fet perfectament perceptible, fins i tot, per a un infant amb
l’oïda atenta i el cervell i l’esperit
nets d’odi. És una realitat clarament
demostrada per especialistes en llengua del món acadèmic. En canvi,
alguns partits s’entesten en polititzar
esta realitat disfressant-la d’altres
continguts que res tenen a veure.
Els dirigents de partits com el PP
així com els de l’extrema dreta que els
envolta, farien bé de tornar al jardí
d’infància i reaprendre a respectar i a
no intoxicar l’atmosfera amb mentides que només cerquen un benefici
polític indecent a costa d’un enfrontament irracional de la ciutadania.
És per això que, des de Més Nules
sempre recolzarem i promocionarem
iniciatives al nostre poble, vinguin
d’on vinguin, que tinguen com a
finalitat promoure l’ús de la nostra
llengua, la nostra cultura i les nostres arrels en qualsevol de les seues
formes artístiques, esdeveniments
literaris i teatrals, i un llarg etcètera.
Tots hauríem de ser actors fonamentals en la promoció de la nostra
llengua, cultura i tradicions. Hem de
ser capaços de fer entendre als qui,
amb males arts, volen acabar amb este
bé tant nostre, que van molt errats.
Contra els seus constants atacs viscerals ens trobaran sempre al davant,
fent-los front amb la nostra decència
envers la seua falta d’escrúpols. No
aconseguiran que deixem d’estimar la
nostra llengua ni les nostres arrels.
El PP del País Valencià esquitxa la
penúltima, diu que el Consell vol crear
«vigilants comissaris lingüístics». Però,
oh sorpresa, al mateix temps el PP estatal registra en el Congrés dels Diputats
una proposició de llei que insta el
Govern a crear un «nou cos d’alta inspecció educativa» amb la finalitat de
garantir que es compleix amb el dret
d’impartir un 25% de l’educació en
castellà a Catalunya.
I no contents amb això, van més
enllà, li exigeixen al president del
Govern en la sessió de control en el
Congrés aplicar l’article 155 de la
Constitució en matèria educativa.
Sincerament, pensar això i dir-ho és
estar molt malalt, malalts amb l’afany
de distraure l’opinió pública d’allò que
potser els avergonyeix i s’entesten en
demostrar tot el contrari.
Mai menysprearem cap llengua,
cap, però la nostra la defendrem fins
l’última conseqüència.
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EL CASAL JOVE DE NULES JA PERMET OBTINDRE EL
CARNET JOVE DE L’IVAJ I TOTS ELS SEUS AVANTATGES

U El saló de la Caixa Rural acollirà els dies 21 i 22 de
gener la cinquena edició de les Jornades Educatives
per a Famílies i Docents de Nules. El divendres a les
17.30 tindrà lloc la presentació musical de l’alumnat
de ‘Com sona l’ESO’, i es parlarà del TDAH (Trastorn
per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat), mentre que el
dissabte hi haurà diverses ponències des de les 9.00.

U L’Associació Musical Artística Nulense presenta la
segona edició del seu Curs de Direcció Musical AMAN,
impartit de nou pel mestre Francisco Melero, durant
els propers caps de setmana de l’11-12 i el 18-20 del
mes de febrer. El curs inclourà classes teòrico-pràctiques i assajos amb la Banda Artística Nulense, finalitzant amb un concert de cloenda.

U Els joves de Nules, dels 14 als 30 anys, ja poden
obtindre el Carnet Jove de l’IVAJ (Institut Valencià de la
Joventut) sense desplaçar-se a altres poblacions. Ara
poden fer ho al Casal Jove, dimarts i dijous de 16.00 a
19.00 hores i dimecres de 10.00 a 14.00. Entre altres
avantatges, el Carnet Jove permet obtindre un 10% de
descompte en la piscina municipal.

HORARIS DE 1 D’OCTUBRE DEL 2021 FINS 31 DE MAIG DE 2022

SEGONA EDICIÓ DEL CURS DE DIRECCIÓ MUSICAL
AMAN DE L’ASSOCIACIÓ MUSICAL ARTÍSTICA NULENSE

TRANSPORT URBÀ

V JORNADES EDUCATIVES PER A FAMÍLIES I DOCENTS
DE NULES ELS DIES 21 I 22 DE GENER A LA CAIXA RURAL

DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
Jardí RENFE 		

--

PLATGES DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS

8:30 10:00 11:00 12:00 13:00 Jardí-RENFE 		

8:00

10:30 12:30 17:30 18:30

Tales 		

--

8:33 10:03 11:03 12:03 13:03 Tales 		

8:01

10:31 12:31 17:31 18:31

Senda Mitjana 		

--

8:35 10:05 11:05 12:05 13:05 Senda Mitjana 		

8:03

10:33 12:33 17:33 18:33

Mascarell 		

7:45

8:37 10:07 11:07 12:07 13:07 Mascarell 		

8:05

10:35 12:35 17:35 18:35

Puríssima 		

7:48

8:40 10:10 11:10 12:10 13:10 Puríssima 		

8:08

10:38 12:38 17.38 18.38

Santa Bárbara 		

7:49

8:41 10:11 11:11 12:11 13:11 Santa Bárbara 		

8:09

10:39 12:39 17.39 18.39

Santa Natalia 		

7:51

8:43 10:13 11:13 12:13 13:13 Sant Bartomeu 		

8:10

10:40 12:40 17.40 18.40

1er de Maig 		

7:52

8:44 10:14 11:14 12:14 13:14 Marc A. Ortí (Pujada)		

8:12

10:42 12:42 17.42 18.42

Ctra.Vilavella 1		

7:53

8:45 10:15 11 :15 12:15 13:15 Far (Ctra. Mar) 		

8:16

10:46 12:46 17.46 18.46

8:47 10:17 11:17 12:17 13:17 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

8:48 10:21 11:21 12:21 13:18 Columbretes 		

8:20

10:50 12:50 17.50 18.50

S.M.R Molas 		

7:55

Cementeri* 		

--

Ambulatori 		

7:56

Diagonal 		

7:57

-- 10:22

-- 12:22

-- Menorca 		

8:21

10:51 12:51 17,51 18.51

Llaurador 		

7:58

-- 10:23

-- 12:23

-- l’Estany 		

8:22

10:52 12:52 17.52 18.52

Pujada 		

7:59

-- 10:24

-- 12:24

-- Mediterrani-1 		

8:23

10:53 12:53 17.53 18.53

Jardí RENFE 		

8:00

-- 10:20 11:20 12:20

NOU HORARI
DE DILLUNS A
DIVENDRES
DE 9.00 A 14. 00 HORES
I DE 15.30 A 18.30 HORES

8:50 10:25 11:23 12:25 13.20 Mediterrani-2 		

8.24

10.54 12:54 17.54 18.54

Mediterrani-3 		

8:25

10:55 12:55 17.55 18.55

DISSABTES

10:59 12:59 17.59 18.59

DE 9.00 A 13.00 HORES

 ls dilluns el servei no passa pel cementeri perquè està TANCAT
*E

FARMACIES
DE GUÀRDIA

L’ECOPARC

Pujada 		

8:39

DIA

CARRER

DIA

CARRER

DIA

CARRER

DIA

CARRER

15

CL MAYOR, Nº 60

20

CL CUEVA SANTA, Nº 31

25

AV DIAGONAL, Nº 4

30

CL S. BARTOLOME, Nº 2

16

CL MAYOR, Nº 70

21

CL MAYOR, Nº 60

26

CL CUEVA SANTA, Nº 31

31

AV DIAGONAL, Nº 4

17

CL PURISIMA, Nº 89

22

CL MAYOR, Nº 70

27

CL MAYOR, Nº 60

18

CL SAN BARTOLOME, Nº 2

23

CL PURISIMA, Nº 89

28

CL MAYOR, Nº 70

19

AV DIAGONAL, Nº 4

24

CL SAN BARTOLOME, Nº 2

29

CL PURISIMA, Nº 89

PROMO FIBRA
6+6

