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Reprenen les
assemblees
veïnals ajornades
per la pandèmia
L’alcalde, David García, i diversos regidors de l’equip de govern parlen amb els veïns i veïnes en l’assemblea celebrada al carrer de Rafael Catalá Lucas.

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

200 participants
en les V Jornades
Educatives de Nules

U Nules va reprendre els dies
21 i 22 de gener les Jornades
Educatives per a Famílies i
Docents amb una cinquena
edició que va reunir quasi
200 membres de la comunitat educativa. PÀGINA 7

El Teatre Alcázar
reobrirà remodelat
el 20 de febrer
U Després de mesos tancat
per les obres de manteniment, el Teatre Alcázar reobrirà per a la nova programació cultural amb el concert
del II Curs de Direcció
Musical. PÀGINA 6
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L’alcalde de Nules, amb el president del Consell, Ximo Puig, i el secretari de Turisme, Francesc Colomer.

L’alcalde i els regidors Guillermo Latorre i M. José Esteban, en l’estand de Pueblos Magícos de España.

L’Ajuntament presenta a Fitur la campanya
turística‘Nules, tant per descobrir’
També es va presentar el projecte de Sender Blau de la platja de les Marines i es treballa per la Bandera Blava en la platja de l’Alcúdia

L

’Ajuntament de Nules va
aprofitar la celebració de
Fitur 2022 per a presentar
la nova campanya de promoció turística Nules, tant per
descobrir, que inclou un vídeo
amb imatges de la seua àmplia
oferta turística basada, principalment, en les 15 rutes patrimonials amb les quals s’aglutina tota la història i la seua
riquesa cultural i patrimonial.
De fet, a Madrid van estar
l’alcalde, David García, el regidor de Turisme i Patrimoni,
Guillermo Latorre, i la regidora
de Platges, M. José Esteban, els
quals van mantindre reunions
amb empreses de dinamització i
digitalització turística.
També van presentar l’oferta
turística local a l’estand de
Pueblos Mágicos de España, i
van traslladar tant al president
de la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig, com al Secretari
Autonòmic
de
Turisme,
Francesc Colomer, i al president
de la Diputació de Castelló, Pepe
Martí, les necessitats i reivindicacions del municipi, com ara
inversions per al litoral.
Per altra banda, es va presentar el projecte de Sender Blau de
la platja de les Marines i s’ha
estat treballant en la candidatura per a aconseguir la Bandera
Blava per la platja de l’Alcúdia.
L’alcalde
assenyala
que
«seguim treballant per a posar en
valor el ric patrimoni de Nules i
hem aprofitat aquesta edició de
Fitur per a donar a conéixer els
recursos turístics de la nostra
població que enguany, com a
novetat, s’han presentat dins de
les 15 rutes patrimonials».

L’alcalde, amb el president de la Diputació, José Martí.

L’Ajuntament de Nules va mantindre diverses reunions amb empreses del sector turístic.

OFERTA TURÍSTICA

15 noves rutes
patrimonials
U Les regidories de Turisme i
Patrimoni van presentar a principis d’octubre dotze rutes patrimonials fruit d’anys de treball,
d’investigació en arxius, entrevistes i visites, a més de les corresponents tasques de condicionament dels llocs que es visiten.

Muntatge amb els cartells de les 15 rutes patrimonials que ofereix l’Ajuntament de Nules.

U Així doncs, les rutes s’han anomenat Benicató, Rodacarrers,
Aigua, Mascarell, Modernisme,
Platges de Nules, Museu de
Medallística i Guerra Civil, i altres
quatre inèdites com són Regions
Devastades, Capelles, Muralles i
Orígens de Nules; a aquestes
s’afegeix ara la nova ruta dels
Blocaus de guerra, mentre que ja
hi ha tres rutes Rodacarrers:
Ravalet, Barri de Sant Joan i Barri
de Sant Xotxim.
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Destinen 20.000
euros en ajudes
per a millorar
l’accessibilitat dels
locals comercials
L’Ajuntament de Nules atorgarà, per primera vegada, ajudes per a millorar l’accessibilitat dels locals comercials del
municipi. En aquest sentit, el
pressupost de l’exercici 2022
contempla una quantia total
de 20.000 euros per a aquesta
línia de subvencions.
Davant açò, l’alcalde
David García, explica que es
vol col·laborar en el finançament de les obres d’accessibilitat de comerços i empreses:
«amb aquestes ajudes es pretén aconseguir que la nostra
població siga més accessible,
i facilitar la vida i l’autonomia de les persones amb
diversitat funcional».
Les persones interessades a
sol·licitar aquestes ajudes
tenen de termini fins al 15
d’octubre de 2022. No obstant
això, segons les bases d’aquesta convocatòria publicades al
Butlletí Oficial de la Província
de Castelló (BOP) en data 27 de
gener del 2022, podrà ser subvencionat fins el 100 per cent
del pressupost subvencionable sense IVA amb un límit
màxim de 1.000 euros per
sol·licitud presentada.
Així doncs, les actuacions
d’accessibilitat s’han d’executar conforme a les ordenances
municipals i al PGOU i tenen
que tindre elements d’ús per
al públic en general, com ara
accessos al local, eliminació
de desnivells o escalons en els
interiors dels locals o instal·lació d’ascensor, entre
d’altres. A més, el preu total
de l’obra s’ha de justificar
amb la presentació de factures
emeses per l’empresa encarregada de fer els treballs. La
documentació a aportar es
troba a les bases reguladores
publicades al BOP, que s’ha de
presentar al registre general
de l’ajuntament.

Projecten un mirador de la marjal
amb tirolina en la platja del Rajadell
La Conselleria de Política Territorial assumirà els 600.000 euros que costa l’actuació prevista

El projecte proposat per la Generalitat es realitzaria a la platja del Rajadell i permetria millorar aquesta zona del litoral.

E

l darrer Ple ordinari de
l’Ajuntament de Nules
del 27 de gener va acceptar la inversió proposada
per la Generalitat Valenciana
per a construir una zona recreativa a la platja del Rajadell, al
sud del municipi.
Aquest projecte es deriva de
les converses mantingudes
entre el consistori i el Consell,
per a revitalitzar les possibilitats turístiques de la localitat.
De fet, està prevista una inversió
de 600.000 euros que assumirà
totalment la Generalitat.
L’actuació contempla la creació d’un mirador de la marjal
amb una tirolina. El projecte de
la Conselleria de Política
Territorial, Obres Públiques i
Movilitat ocuparà 5.900 metres
cuadrats de diverses parcel·les al
costat del camí Serratelles, justament on acaba el casc urbà
marítim. La intenció és crear
una gran zona d’oci amb quatre

espais diferents, per a jocs infantils i calistenia (per a fer peses i
trepar) per a joves i adults, una
parada ciclista, zona de descans
i picnics, a més del mirador
amb tirolina.
Per a l’alcalde, David García,
aquest projecte suposa «guanyar
serveis per a una platja» per la
qual estan apostant, com demostraria, segons va incidir, l’apertura en la mateixa zona d’una
platja canina fa uns mesos.
REVITALITZACIÓ

La nova inversió autonòmica
permetrà, a més, revitalitzar
una parcel·la que actualment es
troba molt degradada. El resultat serà la creació d’un «itinerari educatiu i cultural», com es
descriu en el projecte, que es
compatibilitzarà amb les zones
més naturals de la platja del
Rajadell, en les quals «presenta
un aspecte dunar, propi
d’aquest tipus de costa», i que

resulta «idoni per a la integració
d’aquest itinerari», com precisen en la proposta elaborada per
la direcció general de Ports,
Aeroports i Costes, que assumeix la gestió.
Per avançar en la tramitació
de la seua execució era necessari que l’Ajuntament, com a entitat beneficiària, aprovara en el
Ple la proposta d’inversió.
La zona recreativa tindrà
habilitat un aparcament per a
33 places i àrees especials per a
bicicletes, fins i tot amb un
renta-bicis. Està previst instal·lar
bancs de fusta i cinc bancs tipus
gandula, a més de dues pèrgoles
de plàstic reciclat.
També hi haurà un itinerari
peatonal construït amb tarima
de fusta amb una llargada de
273 metres, el qual estarà delimitat amb cordes, a més d’aparells de psicomotricitat, una
roda per a córrer o una plataforma d’equilibri.
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Amplien la
recollida selectiva
de residus urbans
del municipi a dos
dies a la setmana
El municipi de Nules dobla
el servei de recollida de residus de selectiva, és a dir, de
productes de cartó i de plàstic, passant d’un dia a dos a
la setmana. Aquesta iniciativa s’emmarca en les actuacions de millora que contempla el nou contracte del servei de recollida i tractament
de residus urbans que va
entrar en vigor l’1 de febrer,
que regirà aquest servei els
pròxims nou anys, i que
desenvoluparà
l’empresa
adjudicatària Vareser.
Des de la regidoria de Medi
Ambient s’assenyala que amb
aquesta nova licitació hi
haurà en els pròxims mesos
canvis importants, com ara
l’ampliació dels punts de
recollida de residus de selectiva i, per tant, la incorporació
de més contenidors, o la renovació de tots els contenidors
de la localitat, la població
marítima i de Mascarell.
El
regidor
de
Medi
Ambient, César Estañol,
comenta al respecte que
«l’ampliació del servei de recollida de residus de selectiva
respon a una necessitat detectada, donat que l’actual servei
és deficient degut a que cada
vegada la ciutadania està més
conscienciada i recicla més.
De fet, després de 10 anys amb
el mateix contracte hem volgut que el nou plec contemple
les deficiències detectades en
tot aquest temps; per tant, a
partir d’ara s’aniran introduint altres millores».
VOLUMINOSOS

Nules compta amb un servei
de recollida de voluminosos
setmanal, prèvia comunicació a la Policia Local, de
manera que es vol millorar
aquest servei que es realitzava el primer dijous del mes.
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Promocionen el consum
de la clemenules en la
campanya Bon Profit

La regidora de Polítiques d’Ocupació, Rosa Ventura, amb varies persones contractades amb els programes Empuju i Ecovid.

Contracten 11 persones aturades
amb 2 nous programes d’ocupació
Amb un import total de 246.885,76 euros es posen en marxa les iniciatives Empuju i Ecovid

L

’Ajuntament de Nules ha
contractat un total d’11
persones aturades del
municipi per a treballar
en dos nous programes d’ocupació, es tracta per una banda del
programa Empuju i per l’altra
de l’anomenat Ecovid, pels
quals l’entitat local ha rebut del
Consell un import total de
246.885,76 euros per a la seua
contractació.
Precisament el 26 de gener la
regidora
de
Polítiques
d’Ocupació, Rosa Ventura, va
poder conéixer a aquestes persones que es troben desenvolupant diferents tasques a
l’Ajuntament, «són persones
amb distints perfils que s’estan
beneficiant d’aquests programes amb l’objectiu de millorar
la seua ocupabilitat».
En aquest sentit, amb la subvenció del programa Empuju,

que compta amb un import de
134.262,64 euros, s’ha contractat un total de cinc persones
aturades de la localitat que treballaran a l’ajuntament per un
període d’un any com a tècnic
Agent de Desenvolupament
Local; tècnic Integrador Social;
tècnic
Bibliotecari;
tècnic
Historiador i com a arquitecte.
Cal assenyalar que aquest
programa està dirigit a persones
amb formació universitària
menors de 30 anys que a hores
d’ara no tenen treball.

U El 26 de gener la
regidora de Polítiques
d’Ocupació va conéixer
les persones que ja
estan treballant

Per
altra
banda,
l’Ajuntament de Nules també
ha rebut una altra subvenció del
Consell de 112.623,12 euros destinada a la contractació de persones desocupades de més de 30
anys. Així doncs, mitjançant el
programa Ecovid, emmarcat en
el Programa Operatiu del Fons
Social Europeu 2014/2020 de la
Comunitat Valenciana, s’ha contractat un total de sis persones
per a treballar també a l’administració local.
Amb tot, el personal que
forma part d’aquest programa
són dos auxiliars administratius que estan treballant en
diferents departaments municipals; una persona de neteja que
realitza tasques de neteja i
desinfecció d’edificis i espais
públics; i tres peons que treballen com a personal de la brigada municipal.

Les representants de l’Associació de Mestresses de Casa reben els productes.
L’Ajuntament de Nules vol
posar en valor els productes
autòctons i s’ha sumat a la campanya anomenada Bon Profit,
que promou la Federació
Valenciana de Municipis i
Províncies (FVMP) amb la
col·laboració de la Direcció
General de Política Lingüística
de la Generalitat valenciana.
El 13 de gener l’alcalde,
David García, i la regidora de
Normalització Lingüística, M.
José Esteban, van fer entrega a
una
representació
de
l’Associació de Mestresses de
Casa de Nules de lots amb productes d’origen valencià per a
l’elaboració de diferents receptes que després es compartirà
en les xarxes socials.
Aquesta campanya compta
amb la particularitat que des
de l’Ajuntament de Nules s’ha
volgut afegir clemenules al lot
de productes que ha repartit la
FVMP, «hem volgut aprofitar
aquesta campanya per a promocionar també la nostra clemenules; per tant, a més dels
ingredients com ara l’arròs de
l’Albufera, la xocolata de
Montserrat, o l’oli de la Jana, a

Nules s’ha afegit la clemenules», comenta M. José Esteban.
De manera que, ara, les
dones de l’Associació de
Mestresses de Casa de la localitat gravaran un vídeo cuinant
una de les receptes proposades
per la FVMP en aquesta campanya, i en el cas de ser seleccionades podran participar en la
propera campanya Bon Profit.
EL VALENCIÀ EN LES REBAIXES

La regidoria de Normalització
Lingüística també ha posat en
marxa una nova campanya de
promoció del valencià amb el
repartiment de cartelleria per
al període de rebaixes del
comerç local.
De fet, amb aquesta iniciativa es pretén promocionar la
visibilitat i l’ús del valencià en
els comerços del poble,
«d’aquesta manera, els comerciants poden publicitar el seu
establiment en el període de
rebaixes alhora que s’afavoreix
també la visibilitat i la presència del valencià en les relacions amb la clientela»,
comenta la regidora de
Normalització Lingüística.

Nules manté una de les
taxes d’atur més baixes de
la Comunitat Valenciana

U NOU PROJECTE T’AVALEM
AMB LA CONTRACTACIÓ DE 10
PERSONES JOVES ATURADES

L’Ajuntament de Nules ha posat en
marxa un nou programa d’ocupació
enfocat a millorar l’ocupabilitat i formació de menors de 30 anys. S’ha
contractat mitjançant el projecte

T’Avalem 10 persones desocupades
del municipi, a més de dos persones
amb funcions de docent i director,
respectivament, amb una subvenció
de la Generalitat de 241.358,40 euros.

Nules compta amb una de les
taxes d’atur més baixes de tot
el territori valencià, en concret
es troba a la tercera posició de
les poblacions d’entre 10.000 i
40.000 habitants amb una taxa
de 8,8% segons les dades de
l’últim trimestre de 2021 de
l’Enquesta de Població Activa.
Així doncs, és la localitat de
la Plana Baixa amb les millors
xifres, donat que el percentatge
d’atur registrat és inferior a la
mitjana de la comarca, al de la
província i al de la Comunitat.

Al desembre passat hi havia
578 persones desocupades,
«una xifra similar a la que hi
havia abans de la pandèmia,
de manera que l’ocupabilitat a
Nules està millorant considerablement donat que l’any
2021 va estar marcat per una
conjuntura sanitària complicada que va afectar l’ocupació», comenta la regidora de
Polítiques d’Ocupació, Rosa
Ventura. De fet, al gener de
2021 es van comptabilitzar un
total de 636 persones aturades.
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Restauren la vegetació del jardí
botànic Francisco Beltrán Bigorra
L’Ajuntament de Nules ha portat a terme diferents actuacions al llarg del passat any

5

Covidactiva continuarà
treballant l’estimulació
cognitiva amb els majors

L

’Ajuntament de Nules ha
portat a terme al llarg del
passat any 2021 diferents
actuacions de restauració
vegetal
al
Jardí
Botànic
Francisco Beltrán Bigorra, un
lloc emblemàtic d’aquest municipi de gran interès i que forma
part del patrimoni local.
Així doncs, la iniciativa va
encaminada a la repoblació
d’espècies vegetals tenint en
compte la idea original que va
tindre Francisco Beltrán als
anys 50, i que va estar inspirada
en els jardins on va desenvolupar la carrera de botànic com a
director del Jardí Botànic de
València.
El regidor de Parcs i Jardins,
Gabriel Torres, explica que «en
l’última dècada aquest jardí ha
patit greus danys provocats
principalment per fenòmens
meteorològics, com ara vents i
fortes pluges, que han portat a
una reducció notable de vegetació. Per tant, s’ha intentat mantindre el llegat de Francisco
Beltrán Bigorra amb la plantació d’espècies escollides cuidadosament que s’han ubicat
segons les seues necessitats
ambientals».
En aquest sentit, s’han introduït espècies arbòries de gran
valor botànic com ara l’Ulmus
minor, Ginkgo biloba, Acer monspessulanum,
Quercus
robur,
Liquidambar styraciflua, Alnus glutinosa o Populus nigra, entre
d’altres. A més, de palmàcies de
gran valor ornamental com
Dypsis decary, Brahea armata o
Bismarckia nobilis.
Un dels aspectes més importants d’aquesta actuació ha
sigut la plantació d’arbustos
amb floracions que generen una
bellesa singular amb la que es

U TORNEN LES ASSEMBLEES
VEÏNALS AL CARRER DE
RAFAEL CATALÁ LUCAS

Teresa Mechó, David García, Raúl García i Salvador Tarancón.

La regidoria de Parcs i Jardins ha fet importants actuacions en el jardí botànic.
busca que el jardí compte amb
una floració abundant al llarg
de tot l’any.
De manera que, entre les
espècies d’arbusts que s’han
plantat es troben Eremophila
maculata,
Escallomia
rubra,
Strelitzia augusta, Tulvalgia violácea, Philadelphus coronarius, o

Forsythia intermedia.
El regidor de Parcs i Jardins
assenyala que «l’Ajuntament
està compromès amb la conservació del seu patrimoni, i preveu destinar més fons per a
seguir amb la recuperació
d’aquest jardí botànic de gran
valor ambiental».

L’1 de febrer l’Ajuntament de Nules va reprendre les
assemblees veïnals després de la seua suspensió per la
conjuntura sanitària. El veïnat del carrer de Rafael Catalá
Lucas va traslladar propostes per a millorar el trànsit i
van sol·licitar més presència policial i mobiliari urbà.

Amb l’objectiu de millorar la
memòria,
d’incrementar
l’autonomia i de retardar el
deteriorament de les persones
majors, l’Ajuntament de Nules
presenta un nou Programa
Covidactiva amb diferents activitats d’estimulació cognitiva.
El 7 de febrer es va presentar aquesta nova edició amb la
presència de l’alcalde, David
García; el regidor de Persones
Majors, Raúl García; el president de l’Associació de Jubilats
i Pensionistes Cantalobos,
Salvador Tarancón; i de la
psicòloga responsable del programa, Teresa Mechó.
Tots ells van destacar la bona
acceptació d’aquest programa
que va començar l’endemà, i
que es desenvoluparà al llarg de
tot el present any. «Per tercer
any consecutiu es porta a terme
aquesta programació que cada
vegada compta amb més persones usuàries. Es tracta d’un pro-

U OBRES DE REASFALTAT ALS
CARRERS DE RAMON I CAJAL,
SAN CARLOS I LA LLOSA

grama que va nàixer per a
pal·liar els efectes de la
pandèmia en les persones
majors i que davant els resultats positius i la gran acceptació
hem decidit continuar», comenta Raúl García.
Aquesta edició combinarà
les sessions presencials i les
que es faran a casa amb treballs quinzenals. Els tallers
presencials seran setmanals a
la seu de Cantalobos els
dimarts i dimecres de 10.00 a
11.00 i de 18.30 a 19.30 hores,
mentre que les persones interessades en realitzar les activitats a casa podran recollir el
material a la seu o bé rebran la
visita de la psicòloga que els
ajudarà en les tasques dimarts
d’11.00 a 14.00 i de 18.15 a
18.30 i dimecres també
d’11.00 a 14.00 hores.
Les persones interessades
poden inscriu-re’s cridant al
número de telèfon 662 455 275.

L’Ajuntament de Nules segueix fent obres enfocades a
millorar les condicions i l’accessibilitat dels seus vials.
S’han portat a terme actuacions de reasfaltat als carrers
de Ramon i Cajal, San Carlos i La Llosa. Aquesta actuació
està sufragada per fons municipals amb 25.000 euros.
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Manuel Prieto i l’art de la
tauromàquia en la nova
Medalla del Trimestre

La regidora de Cultura, María José Esteban (e), en una visita al teatre durant l’última fase de les obres.

L’Artística Nulense reobrirà el 20 de
febrer el remodelat Teatre Alcázar
El concert del II Curs de Direcció Musical inaugurarà la programació cultural dels propers mesos

E

l Teatre Alcázar reobrirà
al públic el proper 20 de
febrer, una vegada acabades les obres de manteniment que s’han realitzat al llarg
dels darrers mesos. I ho farà per
a obrir la nova programació cultural
preparada
per
l’Ajuntament, amb el concert
que tancarà el II Curs de
Direcció Musical a càrrec de
l’Associació Musical Artística
Nulense, a les 12.00 hores.
De fet, la mateixa formació
musical tancarà aquesta programació el 28 de maig, amb el
Concert de Primavera, de nou al
Teatre Alcázar a les 19.00 hores.
El darrer cap de setmana de
febrer estarà dedicat a l’actor
nuler Jordi Ballester, amb les
obres El método Grönholm, el dissabte 26, i Icària, el diumenge
27, totes dues a les 20.00 hores.
En canvi, el mes de març serà
el de la sarsuela, amb Los claveles,
el dia 6 a les 19.00 hores, a
càrrec de la Schola Cantorum;
La bambolla de Júlia, per als escolars, el dia 11, a les 11.00 h.; Los
divos del futuro, el dia 12, a les
19.00 h.; i una antologia a
càrrec de Música Viva, el 26, a

Una de les sessions de la primera edició del Curs de Direcció Musical de Nules.
les 19.00 h. La formació nulera
també oferirà la següent actuació, un concert de música sacra
amb peces de Haendel i Vivaldi
que tindrà lloc a l’església de la
Immaculada el 2 d’abril.
El grup de teatre Caraceta del
Ceam representarà Tot el que
rellueix no és or el 9 d’abril a les
19.00 hore, i l’endemà la Coral
San Bartolomé oferirà un nou
concert de música sacra a l’església Arxiprestal, a les 20.00 h.
Ja en el mes de maig, el dia 7

tindrà lloc la primera Nit de
l’Art, de la qual es donaran
detalls pròximament.
A més, el dia 14 la companyia
Teatre Micalet representarà Ai,
Carmela, a les 19.00 hores, mentre que el cap de setmana del 21
i 22 de maig l’Alcázar s’omplirà
de música amb el XXIX
Memorial Tárrega Fortea, amb
l’Orquestra Laudística Tárrega
Fortea, l’Orquestra Aragonia de
Saragossa i el trio cubà anomenat Alter Ego.

Anvers i revers de la medalla de Manuel Prieto dedicada al volapeu.
La Medalla del Trimestre febrerabril de 2022 del Museu de
Medallística Enrique Giner de
Nules és obra de Manuel Prieto
Benítez (1912-1991), realitzada
l’any 1963.
Tal com ens conta Antonio
Mechó, la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre dedica una
exposició a aquest artista fins
el 17 d’abril, per la qual cosa
és el moment perfecte per a
retre-li també homenatge a
Nules en el trenté aniversari
de la seua mort.
El gadità és conegut principalment perquè en l’any 1954
va rebre l’encàrrec del que es
convertiria en un emblema
nacional, el monumental bou
metàlic d’Osborne. De fet, la
seua sèrie sobre la tauromàquia és un dels seus principals treballs en l’àmbit de la
medallística.
És el cas de la Medalla del
Trimestre, on la sort del volapeu està meravellosament
il·lustrada en una part del
metall. A més, demostra l’exacte coneixement que tenia
Prieto de la seua execució, ja

que tal i com s’observa, la
imatge marca el perfecte
encaix del destre en l’estocada
en l’alt de la creu de la burela,
a punt d’eixir per peus el
matador --d’ahí el nom de la
tècnica--, i cumplimentant-se
el ràpid final del bou segons
marquen els cànons del toreig.
REVERS

En l’altre costat, l’emblema
transmuta la culminació del
rite tauromàquic en un tronc
d’arbre que es trenca i del que
podria sorgir --o desprendre’s-l’ala d’un pardal que sobrevola
el camp, un signe que la cultura occidental sempre ha lligat
al vol com moviment --Mercuri
es desplaçava veloç amb elles--;
a la victòria --la deessa Niké les
utilitzava com atribut--; a
l’espiritualitat --per quant permeten elevar-se cap al cel--; i
fins i tot com a representació
de la idílica restitució de la
joventut humana --també en
forma de ploma tal i com la
van concebre escriptors com
Rodríguez de Monforte des del
segle XVII--.

L’Arxiu Històric comptarà
amb dos alumnes de l’UJI
L’Ajuntament de Nules, gràcies
a les converses mantingudes
durant els dos últims anys, acollirà per primera vegada a dos
alumnes perquè realitzen les
seues pràctiques externes curriculars del Grau en Història i
Patrimoni de l’UJI. Les pràctiques consistiran en la digitalització, regesta i classificació de
l’Arxiu Històric, que, cal recordar, es va començar a digitalitzar durant aquesta legislatura.
Els alumnes van començar
les seues pràctiques la setmana
passada i prolongaran la seua
estada durant els pròxims tres
mesos durant els matins per a

continuar amb el treball de la
digitalització de l’arxiu. El regidor
d’Arxius
i
Museus,
Guillermo Latorre, destaca «la
importància d’aquesta mena de
col·laboracions per a totes dues
parts; d’una banda, els alumnes
adquireixen experiència per a
posteriorment incorporar-se al
món laboral i l’Ajuntament de
Nules podrà comptar amb més
actius per a digitalitzar el nostre arxiu». L’edil també va
agrair la predisposició dels
coordinadors del Grau en
Història i Patrimoni de l’UJI per
oferir als seus alumnes aquest
tipus d’experiències.
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Els docents jubilats van rebre el seu homenatge, tot i que alguns no van acudir per la situació sanitària.

La regidora d’Educació, Rosa Ventura (segona des de la dreta), amb part de l’organització de les jornades.

Les V Jornades Educatives per a Famílies i
Docents reuneixen quasi 200 participants
La comunitat educativa del territori valencià es va trobar a Nules per a tractar diversos temes relacionats amb el sector educatiu

L

a comunitat educativa del
territori valencià es va
reunir els dies 21 i 22 de
gener a Nules per a tractar temes relacionats amb l’educació en unes jornades amb el
lema Cada infant, una llum per
una escola que el deixe brillar.
Les V Jornades Educatives per
a Famílies i Docents van tindre
lloc al saló d’actes de la Caixa
Rural Sant Josep, amb la participació de prop de 200 persones
del món de l’educació. Entre els
assistents destaquen, juntament
amb la regidora d’Educació,
Rosa Ventura, i altres membres
de la Corporació Municipal, la
cap del Servei d’Educació, Mª
Josep Palmer; l’inspector territorial en cap, Juan Corchado; l’inspector de secundària de Nules,
Rogeli Santamaria; l’inspectora
de la conselleria d’Educació,
Marisol González; el director de
la Caixa Rural, Pepe Estañol; o la
coordinadora de les Jornades
Educatives, M. Carmen Romero.
La sessió inaugural va incloure el lliurament de premis a les
guanyadores del concurs del

Rosa Ventura i Pepe Estañol lliuraren premis al cartell i logotip.
cartell i del logotip d’aquestes
jornades, les alumnes de l’IES
Gilabert de Centelles Qurat Ul
Ain Shahzadi i Judith Nogueira
Márquez; i va concloure amb
l’homenatge a les persones
docents jubilades en 2020 i
2021 dels centres educatius de
Nules: Pilar Rivas (CEIP Lope de
Vega); Teresa Martí i M. Carmen
Martí (CEIP Nou Pedro Alcázar),
i de l’IES, Josep Lluís Martínez,
Fernando García, Josefina M.
Segarra, Alejandro Sanjuan,
José Blas Gavara, Tremedal

Les jornades van tindre un inici musical amb els alumnes de l’IES Gilabert de Centelles.

Marqués, José M. Carrasco i José
Luis Parada, a més del reconeixement in memoriam a Julià
Vicent Rey Nicolás que va recollir la seua vídua, Vero.
Les jornades es van obrir amb
la presentació musical Nereu i les
bèsties de com sona l’ESO, amb
alumnat de l’IES, i en les diverses ponències van estar presents
l’Associació de pares afectats
per TDAH (Trastorn per Dèficit
d’Atenció i Hiperactivitat) de
Castelló, o Coni La Grotteria,
amb Educar en Igualtat.

Una ponència va parlar sobre el Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat.
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Fer les paus amb la natura

E

l
coneixement
deu
començar amb l’admiració, i aquesta dur-nos a
la humilitat, al respecte i
a conrear l’actitud necessària
en les bones relacions amb tots
els éssers vius. A pensar que el
Planeta és la casa de totes i tots.
D’això us volem contar
alguna coseta que hem aprés,
l’alumnat de cinquè i sisè de
primària del CEIP Pio XII de
Nules, que hem tingut la gran
sort de participar en una
videoconferència, en directe,
amb la base Científic-militar
Gabriel de Castilla, situada al
continent de l’Antàrtida.
Allí hi ha moltes bases científic-militars, són molts els
països d’arreu del món que en
tenen, concretament Espanya
en té dues, i aquesta està situada a l’illa Decepción, anomenada així perquè uns pirates hi
amagaren un tresor molt
valuós i com que tots els que
anaven a buscar-lo no el topetaven s’enduien una Decepción.
Decepción és una illa d’origen volcànic (és un volcà), no té
vegetació, però sí que té algues
i molses. La base funciona sols
a l’estiu i ara és estiu a l’hemisferi sud. Les temperatures, a
l’estiu, giren al voltant dels
-10ºC, i als -40ºC a l’hivern.
Els científics i els militars
gaudeixen de la companyia de
quatre tipus de pingüins:
Adelaida, Macarroni, Barbijos i
Emperador. També poden
observar el discórrer de la vida
de foques i morses. Com a dada
curiosa us direm que no busqueu ossos polars al pol sud, no
n’hi trobareu cap. Les vistes dels

paisatges exteriors que vàrem
poder contemplar eren precioses
i transmetien molta pau.
A la base, científics del ministeri de Ciència i Innovació, recolzats pels militars de l’exèrcit de
terra, desenvolupen projectes
científics en diferents línies
d’investigació (sismologia, climatologia, ecosistemes, migracions…). Nosaltres, observant la
seua tasca, vàrem aprendre la
importància del treball en equip,
sobretot imprescindible en situacions de supervivència en condicions extremes, i el més important, ens vàrem adonar de més de
mil raons per a cuidar el planeta:
...perquè al ritme actual no
durarà sempre.

...perquè no hi ha planeta B.
...perquè cal limitar les emissions de diòxid de carboni.
...perquè no podem exhaurir els recursos naturals.
...perquè vinguen de qui
vinguen, si les solucions són
bones, hem de ser humils,
reconéixer- les i aplicar-les.
...perquè podem viure sense
produir ni consumir tant.
...perquè uns nous valors
són necessaris.
...i. la principal, fer les paus
amb la Terra. Cuidar el planeta
és cuidar a qui ens cuida.
*Aquest article és un treball de
l’alumnat de cinquè i sisè del Pio XII
supervisat per les mestres-tutores,
Rosa Maria Vicent i Mònica Bulpe

Instal·len al Mercat una
màquina per al reciclatge
d’envasos de beguda
Incentivar el reciclatge entre la
ciutadania és un dels objectius
de l’Ajuntament de Nules amb
la instal·lació d’una màquina de
reciclatge de llandes i botelles
de plàstic de begudes al Mercat
Municipal. Amb aquesta actuació, el consistori s’adhereix al
projecte Reciclos que promou
Ecoembes, amb el qual el veïnat
es pot beneficiar del primer sistema de reciclatge digital que
cura la sostenibilitat del planeta
i del poble i que, a més, premia
el compromís de la ciutadania
amb el medi ambient.
El regidor de Medi Ambient,
César Estañol, ha explicat els

U PLANTEN ARBRAT EN LA
ZONA DE LA SERRALETA AMB
MOTIU DEL DIA DE L’ARBRE

avantatges d’aquest projecte,
«amb el reciclatge de llandes i
botelles de plàstic de begudes
mitjançant aquesta màquina es
poden obtindre uns punts denominats reciclos que es poden bescanviar bé per donacions a causes
solidàries o sostenibles, o per participacions als diferents sortejos
de productes relacionats amb el
medi ambient o la sostenibilitat».
Cal entrar a la pàgina web
www.reciclos.com/es/ i registrar-se,
després ja es pot introduir la
llanda o botella a la màquina, a
més cal escanejar la QR per a
validar i bescanviar els reciclos o
punts aconseguits.

Unes 20 famílies van participar, amb
motiu del Dia de l’Arbre, en la plantació
en la zona de la Serraleta de 40 arbres
d’espècies del tipus bosc mediterrani,
com ara carrasques, sureres o pins.
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U LES MESTRESSES DE CASA
CELEBREN LA FESTA DE LA
PATRONA, SANTA ÀGUEDA

Nules va celebrar la festivitat de la
patrona de les mestresses de casa,
Santa Àgueda, amb una misa a la
qual van assistir més d’un centenar
d’ames de casa del municipi. En

aquest acte hi van estar acompanyades per l’alcalde, David García; la
regidora d’Associacions, María José
Esteban; i el regidor de Tradicions i
Persones Majors, Raúl García.

U LUIS ZUECO COMPARTEIX
EL SISÉ ANIVERSARI DEL CLUB
DE LECTURA COSAS & MUSAS

El Club de Lectura de Cosas & Musas
va celebrar el 4 de febrer el seu sisé
aniversari de lectures compartides
amb la visita de l’escriptor de novel·la
històrica Luis Zueco a la Biblioteca

Municipal José Vicente Felip Monlleó,
on va parlar principalment del seu
darrer llibre, ‘El cirujano de almas’.
L’acte va tindre la presència del regidor de Biblioteca, Raúl García.

U LA GERMANDAT DE
NATZARENS RENOVA LA
SEUA JUNTA DE GOVERN

La Germandat de Natzarens de la
Puríssima Sang de Jesús ha renovat
la seua Junta de Govern, en la qual
José Luis Martínez Montes releva
com a president a Ramón Palmer,

després de toda una vida de dedicació a la confraria. La nova junta té
com a vicepresident a Vicente
Gozalbo; Juanjo Llopis com a secretari i Fernando Carreguí, tresorer.

9

U PEPA CASES PRESENTA
EL SEU NOU DISC ‘III’ A
L’AUDITORI DE CASTELLÓ

Acompanyada per artistes com Pep
Gimeno ‘Botifarra’ o Andreu Valor, Pepa
Cases va presentar el 14 de gener el
seu disc ‘III’ en un concert a l’Auditori i
Palau de Congressos de Castelló.

U INICIEN LES CLASSES
ELS JOVES ARTISTES
BECATS PER ACTIVA NULES

Ja han iniciat les seues classes els joves
premiats amb una beca de dibuix en
Juanma Gavara Art Figuratiu Acadèmia,
otorgades per Activa Nules en el concurs de cartes als Reis Mags.
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Colònies de Gats de Nules

Les colònies de gats

P

ot ser hages sentit a parlar dels gats comunitaris, de les colònies felines, dels alimentadors i
alimentadores autoritzades
amb carnet... Però, d’on ve tot
açò? Aquí t’ho contem tot.
Allò al que anomenem
colònia felina no és més que
una família de gats convivents
en una zona. Aquests gats,
segons la llei de benestar animal (Ley 4/1994, de 8 de julio,
de la Generalitat valenciana)
són considerats animals domèstics, no salvatges, que han arribat a un estat de semillibertat
però depenent de l’ésser humà
per sobreviure. La majoria
d’aquests gats i gates han aparegut al carrer a causa dels abandonaments o a què s’hagen
extraviat, i molts dels d’ara ja
són descendents d’aquests.
També és cert que la convivència mútua entre animals i
humans no sempre és fàcil. Els
sorolls, les rinyes, el marcatge... Solen ser desagradables, i
solen donar lloc a superpoblacions i camades indeseades. És
aquí on naix la necessitat de
crear l’Associació Colònies
Gats Nules. Per poder remeiar
aquestes molèsties de la forma
més ètica possible portant a la
fi el projecte CER. CapturaEsterilització-Retorn de l’animal al seu lloc de convivència
Però, qui son l’Associació

Colònies de Gats Nules? Doncs
aquells i aquelles voluntaris i
voluntàries que volen ajudar els
gats del carrer. Alimentadors i
alimentadores, cuidadors i cuidadores, socis i sòcies... En definitiva, un grup de veïns i veïnes
del poble als que ens importen
els gats i gates del carrer i el seu
benestar. Un col·lectiu que
s’esforça per protegir i defensar
aquests animals.
Tot aquest projecte es compagina amb la recerca d’adoptants per als gats més dòcils.
Una forma més de controlar la
població felina. En 2021, des de
l’Associació Colònies Gats
Nules s’han gestionat més de
42 adopcions. I gràcies al projecte CER s’han esterilitzat més
de 66 gats i gates, tots ells desparasitats i amb el seu tractament antibiòtic de llarga duració. Aquesta xifra significa que
hem evitat el naixement descontrolat de més de 500 gatets.
El que està clar és que aquella figura de la loca de los
gatos ha quedat enrere. Cada
dia son més i més persones les
que s’interessen pel benestar
animal, ja siguen salvatges o
domèstics. Necessitem mans
amigues i voluntàries que
vullguen ser gestors de
colònies per a poder ampliar
el territori d’actuació al poble.
Si estàs interessat o interessada a formar part d’aquesta iniciativa, pots enviar un correu a
associaciocoloniesgatsnules@gmail.com o un missatge
provat a les nostres xarxes.
Busca’ns! @coloniesgatsnules.

Tu salud

El tiempo

Cuidar la piel en invierno
Mª TERESA

Leal*

L

a dermatología es la especialidad médica que se
ocupa del estudio de la
piel, las uñas y el pelo, así
como de las enfermedades que
les afectan, su diagnóstico y tratamiento. La piel es el órgano
de mayor extensión del cuerpo,
puede ocupar desde 1,5 a 2
metros cuadrados en un adulto. Muchas de las enfermedades que afectan a la piel son
propias de esta, pero otras son
exteriorizaciones de problemas
ajenos. Por estos y otros motivos es tan importante la salud
dérmica, no solo desde el punto
de vista estético, sino desde el
punto de vista sanitario.
La piel en invierno, al igual
que en verano, se encuentra
expuesta a las inclemencias climatológicas, siendo las zonas
más sensibles al frío las mejillas, los labios, el cuello, el escote y las manos. Por todo ello, es
importante tener en cuenta
una serie de recomendaciones:
1. Hidratar a diario y varias
veces al día la piel. Esto es
especialmente importante en
aquellas personas que padecen
algún tipo de dermatosis (dermatitis atópica, psoriasis...).
2. Desde hace dos años vivimos una pandemia en la que lo
adecuado es el lavado excesivo
de manos, pero esto conlleva
un desgaste que afecta al dorso
de las manos. Este es un motivo

frecuente de consulta en esta
época del año, especialmente
en personas que por razones
laborales se las lavan de forma
repetida. Debe promoverse el
uso de guantes, la hidratación y
las cremas con efecto barrera.
También evitar productos agresivos para el lavado de las
manos, cara y cuerpo, y usar
productos suaves y testados
dermatológicamente.
3. Hidratar los labios y protegerlos de la luz ultravioleta.
Los labios sufren mucho en
invierno, más aún si se tiene
alguna alteración de base
(queilitis atópica, actínica...).
4. No olvidar las gafas de sol
y la protección solar diaria
también en invierno, especialmente en zonas donde haya
nieve, ya que ésta refleja el
80% de la radiación solar.
5. Usar guantes y prendas
de abrigo. Especialmente aquellos pacientes con sensibilidad
al frío y que suelan padecer de
perniosis (sabañones) o fenómenos de Raynaud (dedos de
las manos fríos y que tornan en
color blanco, azulado y rojo).
Es el momento ideal para
prepararnos para el verano: en
invierno podemos realizar tratamientos
despigmentantes
faciales intensivos (para manchas oscuras), ya sea domiciliarios o en la consulta médica
(peelings químicos o mascarillas). Pregunta a tu dermatólog@. Y recuerda la importancia
de la salud de tu piel, estética y
salud van de la mano.
*Dermatóloga en Medinul

Coleccionismo
RICARDO

Yáñez*

D

ebemos remontarnos
al siglo XIV para
hallar las primeras
pandemias. Su origen
lo encontramos en los comerciantes de los puertos del
Mediterráneo o del mar Negro,
que con sus naves se aventuraron hasta China para traer pieles y finas sedas de gran valor.
A la vuelta de unos de esos
viajes, en 1314 un grupo de
mercaderes genoveses manifestaron que habían
huido aterrorizados
por una banda de tártaros (habitantes de las
tierras centrales de lo
que hoy forma parte de
Rusia) y que se tuvieron que refugiar en la
factoría fortificada de
Caffa, en Crimea. El
sitio duro tres largos
años, hasta que un día
los sitiadores dejaron

Las pandemias y el correo (II)
de tirar piedras y catapultaron
sobre Caffa los cadáveres de sus
propios hombres que habían
muerto de peste bubónica.
Con este experimento de guerra bacteriológica, los tártaros
iniciaron una de las peores pandemias de la historia. Los pocos
supervivientes
genoveses
embarcaron y aquellos que no
fallecieron en la travesía,
desembarcaron en Génova o
Venecia, propagando la enfermedad de forma vertiginosa.
Hacia 1348, las dos terceras

partes de la población europea
estaba aquejada por la Muerte
Negra. Durante los doce años
siguientes murieron 15 millones de personas. En el siglo XIV,
tras asolar Europa, siguió en
estado latente más de 300 años.
Estar en contacto con un
apestado significaba la muerte.
Todo se quemaba para alejar la
terrible enfermedad, y ante ese
cúmulo de elementos, aparecían cartas que por su importancia debían superar esta destrucción masiva. Había que limpiarlas, y aunque con métodos
tan primitivos como los del
momento, comenzó una
época
interesante
del
correo, llegando a nuestros
días cartas y documentos
que de otra forma no hubiésemos tenido el privilegio
de contemplar.
El único afán de la humanidad era sobrevivir a tan
terribles enfermedades, así
que los métodos empleados

no siempre respetaron dichos
documentos postales: remojar
las cartas en agua de mar;
sumergirlas en vinagre; colocar
el correo sobre emparrillados
especiales bajo los cuales se
quemaban sustancias aromáticas, quedando a veces las cartas
señaladas por la marca de las
tenazas empleadas para mantenerlas sobre vapores calientes.
Hacia 1776 se pinchaban las
cartas pensando que los vapores penetrarían más. Y como ya
explicamos, con unos cortes a
través de los cuales se les vierten vinagre u otras sustancias.
Para contener la enfermedad se montaron lazaretos en
los puertos. En España nos
constan en una isla de Vigo y
en Mahón, pasando por este
último muchas cartas de Cuba
entre 1828 y 1832, cuando la
isla sufrió el cólera.
Sirva para ilustrar la presente una carta circulada de
Reus a Vich, el 8 de septiembre
de 1834, durante la gran epidemia que asoló Cataluña.
*Presidente del Grupo Filatélico y
de Coleccionismo Noulas

Un enero muy
seco y soleado
JUAN ANTONIO

Pitarch
Tena*

E

stimado-a lector‟-a: si
por algo se ha caracterizado este mes de enero
ha sido por haber resultado extremadamente seco,
soleado y con precipitaciones
de carácter débil. La culpa de
todo ello la tiene el ya clásico
de entre los clásicos anticiclón de las Azores, el cual
adopta un patrón cómodo y
muy estable.
Este anticiclón invernal
casi siempre está abonado al
trimestre más frío del año,
de diciembre a febrero, alcanzándose valores de presión
atmosférica de 1.030 milibares o más, con una fuerte
amplitud térmica entre el día
y la noche. Viene asociado a
tiempo muy estable y soleado, con notables oscilaciones
de la temperatura diurna,
registrando heladas muy
fuertes en todo el interior de
la península ibérica, con
registros de -10ºC, y que en
ocasiones
excepcionales
alcanzan los 0ºC a lo largo de
toda la línea de costa con el
consiguiente quebranto para
la agricultura. Este centro de
altas presiones ubica su eje
mayor en el centro de la
península ibérica.
En ocasiones se reubica un
poco entre el espacio y el
tiempo, al Oeste de Portugal,
ya en aguas del Atlántico.
Con situaciones como estas,
de gran estabilidad y calmas
en la atmósfera, se produce el
fenómeno de la inversión térmica, que con la ausencia del
viento impide la dispersión
de los humos contaminantes
de los vehículos a motor y
calefacciones de las grandes
ciudades, entre otros.
En los últimos días de este
enero, en determinadas
zonas de la costa Este de los
Estados Unidos, y en ciudades emblemáticas como New
York, Baltimore, Filadelfia y
Washington, entre otras, se
vieron sorprendidos por fortísimas tormentas de hielo y
con registros termométricos
de hasta -25ºC. Esta situación
se dio como consecuencia del
vórtice polar, el cual se mostró mucho más activo que en
otras ocasiones.
Recomendaría a los lectores y lectoras que, si tienen la
ocasión de poder ver la película El día de mañana (2004),
del
director
Roland
Emmerich, no duden en
hacerlo. Ya me devolverán la
contestación.
*Encargado de la estación
meteorológica de Nules
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La jubilació dels ‘peluts’

F

a pocs mesos es varen
complir 43 anys d’aquesta
estranya immigració ocorreguda al nostre poble
de Nules. Les persones joves, de
què parlarem, ja pinten canes i
una gran majoria s’endinsen a
les files pensionistes.
Quan iniciem el relat, la constel·lació d’Orió fa uns quants dies
que llueix al nostre cel nocturn,
anunciant que els xiquets ja han
començat l’escola i que molts de
nosaltres hem de cercar les alicates, cabàs i manteta per a engrossar les colles de collidors.
Altra volta els bars es tornen
bulliciosos, encara que falta
l’alegria d’altres anys, però eixa
tardor de 1979 la campanya es
preveu minsa perquè és el segon
estiu en què invents com la
canyeta de polvoritzar no han
parat de llevar jornals de les feines del camp. Encara que l’any
anterior, al contrari, la collita
havia salvat l’economia a molts
jornalers. I si bé l’estiu no, el
balanç de 1978 seguia la tònica
d’una dècada pròdiga. I d’eixa
felicitat dels 70 ve l’explicació
dels fets que relatarem.
L’enllaç que ací vos pose
(http://lwsn.net/article/historia-delos-festivales-de-rock-en-nules) parla
d’uns festivals de rock que amb
gran èxit de públic es van celebrar al nostre poble. Els assistents eren els nomenats peluts,
una estètica beat o hippie de
pèls llargs i roba còmoda.
La situació de crisi a Espanya
des de 1974 contrastava molt
amb
la
nostra
bonança
econòmica. Així que aquella
joventut no va parar de preguntar el com i el perquè d’aquell
benestar als quatre mal contats
peluts, com ells, però que ja
vivien entre nosaltres a La
Plana. Aleshores es va parlar
d’unes campanyes de collita on
sempre feia falta mà d’obra, on
es guanyava prou per a viatjar la
resta de l’any a l’Índia, Marroc o
qualsevol dels seus paradisos.
Un reclam esperançador per
aquells xics i xiques aturats
àvids de diners i llibertat.
D’aquesta mena, la notícia va
córrer com la pólvora per tot
l’estat. Gairebé acudiren a Nules,
en poc més de tres dies, uns trescents jóvens d’origen divers,
sense cap plantejament logístic,
com casa on quedar-se, treball
assegurat o amistats que els
cobriren l’esquena. Es presentaren per via majorment ferroviària a arreplegar el mannà que
eixe hivern ni estava ni s’esperava. I així, aquesta riuada humana, que un any abans s’haguera
rebut amb els braços oberts, per
mor de la manca de treball, va
ser objecte de desconfiança i exageració per part d’alguns i empatia o caritat ben entesa per part
d’altres, perquè a la fi som éssers
humans per a bé i per a mal.
La falta de llocs on quedar-se
al poble es va reemplaçar per
l’ocupació d’algunes casetes de

Un dels joves que van arribar a Nules, al costat de la seua moto.

L’aparició dels ‘peluts’ va tindre molta repercusió a Nules l’any 1979.
la mar, on les dutxes públiques
actuaren com un imant per a
quedar-se al nostre poblat marítim. En principi als porxos
coberts i, més tard, alguns atrevits entrant dins de les vivendes.
La reacció va ser desigual per
part dels nuleros. Des de desallotjar-los fins a convidar-los a
una paella d’amics i deixar que
es quedaren. Les visites d’alguns
veïns a la platja per veure
dutxar-se a les xiques hippies va
ser un altre capítol burlesc.
L’Ajuntament de l’època, després d’algun altercat al poblat
marítim, actuacions improvisades on es va tallar l’aigua de les
dutxes, inclús es pegà un tir a
l’aire, va decidir, finalment,

habilitar l’antiga presó per
donar-los un lloc on quedar-se a
estos jóvens; i Càritas de Nules,
amb l’empàtic senyor Avariento
al capdavant, va intentar cobrir
les seues necessitats de mantes,
menjar, etc. Allí, els nouvinguts
s’organitzaren per garantir tant
la seua seguretat com la de les
seues pertinences, a la vegada
que evitar disputes o situacions
de falta de respecte d’horaris o
problemes per drogues i alcohol.
La intenció de donar una imatge
positiva no anava a resultar fàcil
en un grup tan heterogeni de
temporers, universitaris desencantats, fills de papà amb ganes
d’aventura, gent fugint d’una
altra crisi més i cercant un futur.
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Però, no sols l’edat i l’aparença els identificava. La seua
desimboltura a l’hora de tractar
amb el haixix. La desinhibició o
normalització, que no permissivitat, perquè aquesta permissivitat ja existia a Nules, amb
coses que la societat d’aleshores
considerava desviacions, com
les
distintes
orientacions
sexuals, tot junt els tenia contínuament al punt de mira.
Uns pocs episodis de sostraccions en tendes que es viralitzaven tampoc van ajudar. Fins i tot
els varen començar a acusar de
les coses més peregrines i passaren de, fixat que si feren tal cosa,
a comentar-ho l’endemà a tot
arreu com cosa provada. Els més
rellevants de tots els enfundis, els
quals alguns varem desmuntar a
la revista Aigües Vives, foren els
següents: una factura milionària
(en pessetes) per cridades des
d’un telèfon imaginari que es
comentava hi havia a l’edifici de
l’antiga presó; portadors i contagiadors de malalties; una violació
múltiple amb resultat d’avortament a una dona del poble, i una
actuació policial a una caseta de
camp nivell anti Al Qaeda.
El rebombori mediàtic va ser
tan gros que un equip de la revista amarillista de tirada estatal
Interviú va aparéixer un dimecres a Nules. Els vaig acompanyar en tota la seua estada per
aprendre com treballaven.
Aquells periodistes, sense contrastar res de totes les xafarderies, es varen fer ressò d’elles,
simplement calcant-les a un
glossari que no els va entretindre més de dues hores. On les
fotos més interessants que se’ls
varen ocórrer del nostre poble
eren d’una parada al mercat de
roba interior femenina. Com he
dit abans, a la revista Aigües Vives,
que trobareu en PDF a la
Nulespèdia, podeu llegir els desmentiments de tots els enfundis.
Però, no sols la premsa sensacionalista, en El País també
Manuel Vicent escriu una
columna sobre aquesta arribada de hippies a Nules.
Molts d’aquells jóvens acabaren tornant a sa casa. Alguns en
luxosos cotxes que paraven al
carrer de Santa Natàlia, altres per
mitjos més humils. Uns quants es
quedaren entre nosaltres i se’ls
veia al pub Flash (lletres que amb
un toc artístic passaven a Hash), i
més tard al bar 17. I, a poc a poc,
es diluïren formant part del
poble. Casant-se o, simplement,
afegint-se a la rutina diària.
Sobre els que varen tornar a
casa, hi han que segueixen amb
aquelles idees de sana rebel·lia i
denunciant encara la podridura
moral i fugint del consumisme.
Altres serveixen al poder en política o són jornalers, potser jutges i altres, com mestres, empresaris de major o menor èxit i tot
el que pugueu imaginar.
I ara ja, jubilats quasi tots.
*Un article de Julián Clausin

¿Más vale un
buen pleito que
un mal arreglo?
RAMIRO

Navarro*

M

e cuesta aceptarlo
porque somos abogados litigantes,
pero en gran parte
de casos es mejor un mal
acuerdo que un buen pleito.
El saber popular raras veces
se equivoca, pero hay veces
que no siempre es beneficioso llegar a acuerdos.
Y es que resulta a todas
luces evidente la bondad de
resolver los conflictos amistosamente teniendo en cuenta que la justicia sigue siendo
la hermana pobre de la administración y que existen pleitos que se eternizan. Qué
decir de los asuntos de familia en los que los abogados
tenemos la obligación de llegar a acuerdos y evitar a toda
costa, salvo casos muy puntuales, la celebración de juicios en los que las relaciones
entre las partes empeoren o
se generen graves perjuicios
en los menores. Pero, cuidado, no todo acuerdo siempre
es bueno.
Soy contrario desde mi
punto de vista a negociar
antes de entrar a sala.
También soy contrario a
negociar en determinados
asuntos civiles o mercantiles,
donde las expectativas de la
reclamación del cliente o consumidor son seguras. Es el
caso de las materias de reclamación contra entidades bancarias o financieras por prácticas abusivas, reclamación
contra compañías por indemnización por actuaciones contrarias al mercado de la competencia, etc.

CON CABEZA

En todos estos casos, un buen
pleito puede ser mejor que
un mal acuerdo. Huyamos de
acuerdos a toda prisa, basta
de hacérselo pasar mal al
cliente. Evitemos la Sala de
vistas de un Juzgado de
Primera Instancia todo lo
que podamos, pero siempre
que sea beneficioso para el
cliente.
Y teniendo como premisa
que cualquier resolución de
conflicto amistosa o extrajudicial debe ser fruto de un
trabajo a largo plazo entre
todos los profesionales y
basada en una estrategia
minuciosa de negociación
consensuada previamente y
con tiempo con el cliente.
*Ramiro Navarro Abogados
Castellón-Nules
Cita previa: 964 048 777
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El Congrés de Citricultura
de la Plana serà l’1 d’abril

Els representants de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador es van reunir el darrer 8 de febrer a Nules.

Exigeixen a la Conselleria que signe
l’acord amb el qual s’evita la pinyolà
La Plataforma per la Dignitat del Llaurador creu que la inacció pot perjudicar la clementina

L

a Plataforma per la
Dignitat del Llaurador
mostra la seua preocupació davant l’anunci fet per
la consellera d’Agricultura,
Mireia Mollà, a les organitzacions agràries i a Intercitrus en
relació a la seua intenció de no
signar l’acord amb el qual, des
de fa 27 anys, s’aproven les
mesures per a limitar la
pol·linització creuada entre

plantacions de cítrics, amb les
quals s’evita la pinyolà que afecta greument a la clementina.
Els representants de la
Plataforma es van reunir el 8 de
febrer a Nules per a acordar les
mesures que portaran a terme
en considerar que aquesta postura pot repercutir en la progressiva desaparició de la citricultura
de la Plana. Així doncs, en aquesta reunió també va participar

l’Associació per la Diferenciació
i Posada en Valor de la
Clemenules i es va acordar remetre un escrit instant a la consellera a signar aquest acord.
També es sol·licitarà una reunió,
amb caràcter urgent, amb Mollà
per a tractar aquest assumpte; i
cada institució local convocarà
els seus Consells Agraris Locals
per a consensuar mocions per
als plenaris corresponents.

La darrera edició del Congrés de Citricultura va tindre lloc l’any 2019.
Després de no celebrar-se l’any
2021 degut a la pandèmia, ja hi
ha data per a la propera edició
del Congrés de Citricultura de
la Plana, un fòrum bienal organitzat per l’Ajuntament de
Nules que representa un dels
principals esdeveniments de la
citricultura de la comarca.
El congrés tindrà lloc l’1
d’abril d’enguany i la temàtica
d’aquesta edició serà La diferenciació i la posada en valor de la
nostra clemenules com a defensa
de la citricultura i de l’agricultor
tradicional de la comarca de la
Plana.

Segons explica el regidor
d’Agricultura, César Estañol,
«es vol aprofundir en com
influirà aquesta diferenciació i
posada en valor de la clemenules per a dignificar el treball
dels nostres agricultors, que
això tinga com a conseqüència
un preu just i digne per a la
fruita a l’arbre i així millorar
l’economia de la zona, la qual
cosa permetrà reduir el nombre de finques abandonades
amb la consegüent millora del
nostre paisatge i medi ambient,
recuperant l’agricultura tradicional de la comarca».

La Cooperativa Agrícola Sant Josep
adquireix nova maquinària per al camp
Com acostuma a fer a principis
d’any, la Cooperativa Agrícola
Sant Josep de Nules ha renovat
la maquinària agrícola que posa
a disposició de les tasques de
cultiu dels seus socis i clients
per a treballar al camp.
Enguany, la Cooperativa
Agrícola ha procedit a l’adquisició d’un nou tractor, a més d’un
equip de polvoritzar i una
moderna trituradora, que ja
estan disponibles per a poder
ser utilitzats.
NAVELATES

D’altra banda, la Cooperativa
Sant Josep també ha posat ja a la
venda les seues taronges navelates, que els veïns i veïnes de
Nules ja poden adquirir en
aquesta època de l’any.
La recolecció d’aquests fruits
es va iniciar a principis d’aquest
mes de febrer a la finca de navelates de la pròpia Cooperativa i
es preveu que es puga servir
aquest producte fins el proper
mes d’abril.
Les taronges navelates estaran a la venda tant en el supermercat Charter de Nules com en
el Charter de la platja per a
major comoditat dels usuaris. A
més, la Cooperativa Agrícola
Sant Josep manté el tradicional
format de malla de 5 quilos.

La Cooperativa Agrícola ha ampliat el seu equipament amb un nou tractor.

La Cooperativa ja té a la venda les
seues taronges navelates. A la dreta,
dalt, la nova trituradora adquirida per
la Cooperativa. Baix, un nou equip
per a polvoritzar.
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U PEDRO VIVES GUANYA EL
CAMPIONAT AUTONÒMIC
MASTER 55 DE 800 METRES

El nuler Pedro Vives va guanyar el darrer 22 de gener la
prova de 800 metres en la categoria Master 55 del
Campionat de la Comunitat Valenciana que es va celebrar
al velòdrom Lluís Puig de València. Vives engradeix així
una brillant trajectòria esportiva.

U GRAN ACTUACIÓ DELS
JOVES ESPORTISTES DEL
TRINOULAS A VILAMARXANT

Els més joves integrants del Club de Triatló Trinoulas van
tindre una actuació molt destacada en la sisena edició
de la prova esportiva TrailKids 3 Pics les Rodanes, la qual
es va celebrar a finals del darrer mes de gener a la localitat valenciana de Vilamarxant.

U ELS BENJAMINS DEL
TARONJA BASKET, EN LES
JORNADES DE DETECCIÓ

Els jugadors benjamins, de categoria masculina i femenina, del Taronja Basket Nules van participar el diumenge
30 de gener en les Jornades de Detecció organitzades
per la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana
i que van tindre lloc al pavelló La Bosca de Borriana.

U EL CLUB HANDBOL NULES
S’INCORPORA A LA INICIATIVA
ENDAVANT ESPORTS

El Club Handbol Nules s’ha incorporat a la família
Endavant Esports, una iniciativa amb la qual el Villarreal
CF fomenta l’esport provincial. El club nuler és un dels
33 de la província de Castelló que s’inclouen per a la
temporada 2021-22, tota una recompensa al seu esforç.

U VÍCTOR ROMERO FA MÉS
GRAN EL SEU PRESTIGIÓS
PALMARÉS EN CULTURISME

Víctor Romero Llorens, veí de Nules, és culturista en la
modalitat Classic Bodybuilding i té un gran palmarés. Fa
poc ha sigut campió en culturisme Master i subcampió
senior de la Copa d’Espanya WABBA i ha sigut tercer classificat en el campionat internacional de Mr. Universe.
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Opinión

Un 2022 repleto
de proyectos
CeN

E

n los últimos números de este
boletín ya hemos ido avanzando algunos de los proyectos a
poner en marcha durante este
ejercicio
2022,
donde
el
Ayuntamiento de Nules cuenta con
un presupuesto aprobado que posibilitará todas estas inversiones y
actuaciones.

URBANISMO Y OBRAS

A principios de febrero han empezado las obras de renovación de aguas y
remodelación de aceras en la calle
San Pascual.
A su vez, se han sacado a licitación las obras para remodelar aceras y hacer accesible la acera de la
calle Xilxes, en el tramo comprendido entre la avenida Valencia y la
calle Betxí.
También está en licitación pública, donde ya por fin hemos podido
desbloquear un proyecto cuyo trámite administrativo se inició hace
20 años, las obras de urbanización
del PAI Alfondeguilla (junto a las
pistas deportivas y el colegio de la
Consolación). Proyectos, ambos, que
iniciarán sus obras antes de Semana
Santa.
EMPLEO

Nules continúa batiendo récords,
bajando su tasa de desempleo hasta
el 8,88% (muy por debajo de la media
comarcal, provincial, autonómica y
estatal) y siendo ya el tercer municipio --en la horquilla de poblaciones
entre 10.000 y 40.000 habitantes-- con
menos tasa de desempleo de la
Comunitat Valenciana --y el segundo
en la provincia--.
Las políticas activas de empleo
impulsadas por el Ayuntamiento de
Nules, en colaboración con Labora y
otras instituciones, siguen dando
oportunidades de presente y futuro a
nuestros vecinos.
NUEVO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

El 1 de febrero empezó el nuevo servicio de recogida de basuras en nuestro
municipio. Son muchas las novedades que iremos introduciendo, buscando siempre la mejora respecto al
anterior servicio. Se dobla la recogida
de selectiva (contenedores de envases
y cartón). Antes se recogía una vez
por semana y desde el 1 de febrero se
dobla el servicio.
Hasta ahora se recogían voluminosos el primer jueves de mes. Ahora
pasamos a recogerlos todas las semanas, todos los jueves. Se recuerda que
para ello hay que llamar previamente a la Policía Local.
Se ha establecido un horario para
la colocación y retirada de contenedores de la Vila. Se colocarán a partir
de las 20.00 horas y se retirarán
desde las 7.00 horas, recogiendo así
quejas que en este sentido se recibían por parte de los comercios de la
zona centro.

El esfuerzo
necesario
PP

E

ste 2022 se cumplirán siete años
de gobiernos populistas. Esos
que entraron garantizando
inversiones, desarrollo y oportunidades, prometiendo un futuro que
no ha llegado. Tras cuatro años de gastos desmedidos que esquilmaron
todos los esfuerzos de un municipio
que habíamos gestionado con responsabilidad y prudencia, el populismo,
apoyado por la izquierda, permitió el
desfalco de nuestros ahorros y la liquidación de nuestras oportunidades.
Esas que hoy seguimos reclamando.
Nules merece un esfuerzo y un
sacrificio que garantice a nuestro
pueblo el futuro merecido. Desde servicios básicos que lamentablemente
se prestan en precario a opciones de
liderazgo que reivindiquen ese espíritu tan nuestro como es conseguir el
mejor producto de nuestra tierra.
Y para conseguirlo hemos de trabajar lo esencial para escalar a lo extraordinario. Hoy nuestro pueblo adolece
de un servicio tan básico como el de la
limpieza. El abandono se ceba en instalaciones deportivas municipales, en
calles y parques públicos, en zonas de
esparcimiento... Es la imagen de un
gobierno municipal que gusta de
hacerse fotos pero no de trabajar.
El populismo nunca es garantía de
éxito. Hay vecinos que denuncian el
abandono de solares porque las plagas
se cuelan en sus viviendas. Hay contenedores que acumulan residuos
durante días sin que nadie se haga
cargo de su recogida. Y hay infraestructuras que deberían estar en condiciones óptimas para su uso y disfrute pero
que han caído pasto del abandono.
Y Nules no merece mostrar esa
imagen por el poco interés y nula inspección por parte de quienes nos
gobiernan. Porque mientras las antiguas barredoras están paradas en el
almacén municipal nuestro alcalde y
sus concejales disfrutan de su zona
de confort en el ayuntamiento. Y los
despachos no se hicieron para descansar, sino para trabajar.
Por ello reivindicamos, una vez
más, la necesidad de tomar la calle y
escuchar a nuestros vecinos. De trazar acciones eficaces que resuelvan
los problemas cotidianos de los ciudadanos. Hacerlo con el deseo de que
Nules recupere músculo no solo
desde lo esencial, sino también con
miras a lo excepcional.
En el PP estamos convencidos de
que otras políticas harían posible la
puesta en valor y reconocimiento del
talento de nuestra ciudad. Porque
lamentablemente nos hemos estancado en manos de quienes prometieron
oportunidades y nos han negado el
futuro. Queremos ser útiles y luchar
por conseguir las metas que nadie le
puede negar a Nules. Y para lograrlo
queremos ir de vuestra mano, vecinos, porque nadie mejor que vosotros para saber cuál es el mejor camino para que Nules tenga futuro.

Los problemas
crecen...
PSPV-PSOE

E

strenamos año y Nules estrena
contrato de basuras. Bueno, a
decir verdad, el contrato debería estar ya en vigor desde hace
casi más de un año. Nos vamos acostumbrando a los retrasos del equipo de
gobierno en los contratos. Recorriendo
las calles de Nules se pone de manifiesto la deficiencia en el servicio de voluminosos; vamos a ser optimistas y que
estas semanas sean de prueba.
El contrato de limpieza ya lleva
unos meses en vigor y aún parece que
no cumple los objetivos marcados.
Nos prometieron un municipio más
limpio por menor coste… pero no hay
duros a cuatro pesetas y las mejoras
aún no se han visto. Lo que sí se ve es
la alarmante dejadez de la limpieza
en los polígonos industriales.
Abandono también evidente de la
marjaleria. Agricultores y vecinos
denuncian el total abandono y el peligro que conlleva. Además, ahora tenemos a debate qué modelo queremos
para este espacio. El proyecto para el
Motor de l’Arròs definirá qué futuro
espera a la marjaleria. Uno que solo
mira al turismo sin más o uno que
quiere respetar nuestra historia, el
valor etnológico del motor, nuestras
raíces y dar a conocer un espacio
natural protegido a nivel europeo.
Por fin se han retomado las reuniones vecinales, cosa que nos alegra.
Esperamos que después de 3 años de
una vez por todas salgan de sus despachos y se enfrenten a la realidad
del día a día de Nules. Se les ha olvidado invitarnos, para que estas reuniones sean abiertas a todos. Pero ya
es costumbre. Ni debate del estado
del municipio, ni Consejo Municipal
de participación… Allí donde se
pueda comparar los modelos de
gobierno para Nules, el equipo de
gobierno evita que la oposición estemos presentes por si les sacamos las
vergüenzas en público.
También estamos de enhorabuena
ya que por fin abrirán las puertas del
Teatro Alcázar. El grupo municipal
socialista le tendió la mano a la
Concejalía de Cultura para realizar
una obra integral de rehabilitación
de dicho edificio, pero el equipo de
CeN y Més Nules prefería salvar los
presupuestos que el PP le regaló y así
poder sacar a duras penas una agotada legislatura. Se pierde una oportunidad para renovar y dotar el Teatro
Alcázar de los medios técnicos para
las representaciones.
Mientras, las inversiones por parte
de la Diputación y la Generalitat
siguen creciendo en Nules. Planes de
empleo para contratar a más personas en situación de desempleo, mejora en calles como Santa Natalia, asfaltado de caminos rurales como el
Camí Vieta o ahora la inversión de
600.000 euros en la playa les Marines,
que junto con la inversión en espigones para el 2023 supondrán más de 4
millones de euros en nuestras playas.

Més alt, més ràpid,
més lluny
Més Nules

V

erd, roig, groc, no, no és un
semàfor, són els colors de
tres senzills i simples botons
que donen o lleven oportunitats. Vaques, porcs i remolatxa, els
dos primers simples i senzills animalons, la tercera una senzilla i
simple hortalissa.
Però hi ha ocasions en què les
coses més simples i senzilles es converteixen en decisives per a bé o per a
mal. Fa pocs dies s’ha aprovat en el
Congrés dels Diputats una mini
reforma laboral amb la qual, sense
estar satisfets, Més Nules estem
d’acord, ja que és un passet de puça
que beneficiarà a un bon nombre de
treballadores i treballadors en les
seues condicions laborals, que ha
sigut consensuada pels agents
socials, però, sempre hi ha un però,
que queda a anys llum de la tan
esbombada derogació d’una reforma
laboral que en el seu moment el
PSOE va prometre, exemple de la
poca fiabilitat que demostren o de
l’excés de verborrea emprat abans.
I què dir de les vaques, porcs i la
remolatxa, tres elements imprescindibles per a un bon condiment electoral que es pree del Partit Popular,
sense oblidar per descomptat el
valuós potenciador de sabors que és
Veneçuela, que li dona un toc perfecte a tots els guisats. I així van passant.
Dit tot l’anterior ens centrarem en
un pla més pròxim. Nules, no sempre
podem anar més ràpid, ni saltar més
alt, ni arribar més lluny. Ni la política és una competició que demana
rècords, però creiem que hi ha moltes coses que fem que estan molt bé i
que són útils per a les persones.
Els nostres veïns i veïnes esperen
de nosaltres treball i més treball, treball honest; saben sumar i restar i
saben que la nostra força real és
limitada, però no per limitada és
feble i la millor fórmula sempre serà
no decebre’ls.

BAIXA TAXA D’ATUR

El nostre municipi compta amb una
de les taxes d’atur més baixes de tot
el territori valencià, en concret es
troba a la tercera posició de les poblacions d’entre 10.000 i 40.000 habitants, amb una taxa de 8,8% segons
les dades corresponents a l’últim trimestre de 2021 de l’Enquesta de
Població Activa.
Així doncs, Nules és la localitat de
la comarca de la Plana Baixa amb les
millors xifres, donat que el percentatge d’atur registrat és inferior a la
mitjana de la comarca, al de la província, inclòs del País Valencià.
En paraules de la nostra companya i regidora de Polítiques
d’Ocupació, Rosa Ventura, no són els
resultats que més ens puguen satisfer, queda molta faena per fer, evidentment, però sí destaca la bona
labor que s’està portant a terme en
matèria d’ocupació.
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EL CASAL JOVE DE NULES
ACOLLIRÀ EL 26 DE FEBRER EL
FÒRUM JOVE DE L’IVAJ

CAP DE SETMANA DEDICAT A
JORDI BALLESTER AMB ‘ICÀRIA’
I ‘EL MÉTODO GRÖNHOLM’

EL 13 DE MARÇ TORNA LA
CURSA DE MUNTANYA RODENO
NOULAS I TAMBÉ LA MARXA

U Nules reprèn les Jornades
sobre Violència Fili Parental i
Atenció a la Infància i
Adolescència a la Comunitat
Valenciana, amb les quals pretén ser fòrum de debat sobre
aquest tipus de violència domèstica. Aquesta tercera edició se
celebrarà els dies 17 i 18 de
febrer al Saló Multifuncional.

U La localitat de Nules acollirà
el dissabte 19 de febrer la XIII
Trobada Interdiocesana de
Confraries i Germandats de
Setmana Santa. Un esdeveniment que comptarà amb
l’assistència de confraries de
diferents llocs de la Comunitat
Valenciana i que ja prepara la
Junta de Confraries de Nules.

U El proper dissabte 26 de
febrer el Casal Jove de Nules
serà l’escenari del Fòrum Jove,
una trobada de participació per
a joves de 12 a 30 anys amb la
col·laboració de l’IVAJ. Tindrà
lloc de 17.00 a 20.00 hores, amb
diverses activitats i el sorteig de
10 vals de 30 euros per a la compra de materials esportius.

U L’Ajuntament de Nules dedicarà el cap de setmana dels dies
26 i 27 de febrer a l’actor local
Jordi Ballester, dins de la seua
programació cultural. El dissabte 26 a les 20.00 hores s’oferirà
al Teatre Alcázar l’obra ‘El método Grönholm’, i el diumenge es
representarà a la mateixa hora
el muntatge ‘Icària’.

U Torna la cursa de muntanya
de Nules, la Rodeno Noulas, després de la seua absència per la
pandèmia. Serà el diumenge 13
de març, amb eixida a les 8.00
hores. El recorregut de la cursa
serà de 18 km i el de la marxa de
13 km. Les inscripcions es
poden fer a la pàgina web
www.urbanrunningcastellon.com.

FARMACIES
DE GUÀRDIA

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

XIII TROBADA INTERDIOCESANA
DE GERMANDATS I CONFRARIES
EL DISSABTE 19 DE FEBRER

TRANSPORT URBÀ

III JORNADES SOBRE VIOLÈNCIA
FILI PARENTAL I ATENCIÓ A LA
INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

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 		

S.M.R Molas 		

7:55

Cementeri* 		

--

Ambulatori 		

7:56

Diagonal 		

7:57

-- 10:22

-- 12:22

Llaurador 		

7:58

-- 10:23

Pujada 		

7:59

-- 10:24

Jardí RENFE 		

8:00

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

-- Menorca 		

8:21

10:51 12:51 17,51 18.51

-- 12:23

-- l’Estany 		

8:22

10:52 12:52 17.52 18.52

-- 12:24

-- Mediterrani-1 		

8:23

10:53 12:53 17.53 18.53

-- 10:20 11:20 12:20

L’ECOPARC
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

* Els dilluns el servei no passa pel cementeri perquè està TANCAT

Pujada 		

8:39

DIA

CARRER

DIA

CARRER

DIA

CARRER

DIA

CARRER

DIA

CARRER

10

CL MAYOR, Nº 70

15

CL MAYOR, Nº 60

20

CL CUEVA SANTA, Nº 31

25

AV DIAGONAL, Nº 4

30

CL S. BARTOLOME, Nº 2

11

CL PURISIMA, Nº 89

16

CL MAYOR, Nº 70

21

CL MAYOR, Nº 60

26

CL CUEVA SANTA, Nº 31

31

AV DIAGONAL, Nº 4

12

CL SAN BARTOLOME, Nº 2

17

CL PURISIMA, Nº 89

22

CL MAYOR, Nº 70

27

CL MAYOR, Nº 60

13

AV DIAGONAL, Nº 4

18

CL SAN BARTOLOME, Nº 2

23

CL PURISIMA, Nº 89

28

CL MAYOR, Nº 70

14

CL CUEVA SANTA, Nº 31

19

AV DIAGONAL, Nº 4

24

CL SAN BARTOLOME, Nº 2

29

CL PURISIMA, Nº 89

PROMO FIBRA
6+6

