OTORGUEN LA INSÍGNIA D’OR 10
A SIS DONES EMBLEMÀTIQUES
EN EL DIA DE LA DONA
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Nules, amb Ucraïna

El II Curs de Direcció
Musical AMAN
reobri l’Alcázar

U El concert de clausura de
la segona edició del Curs de
Direcció Musical AMAN va
tornar a obrir el Teatre
Alcázar després de la
pandèmia i les obres de manteniment. PÀGINA 6

Nules suma un
milió i mig d’euros
per a ocupació

Centenars de veïns i veïnes van donar suport als representants del poble ucraïnés durant la concentració del diumenge 6 de març a la plaça Major.

Este producto cumple la normativa

1 Chamberlain P, et al. A 3-year Randomized clinical trial of MiSight® lenses for myopia control. Optom Vis Sci. 2019;96:556–567.
*Comparadas con unas lentes de contacto estándar monofocales desechables diarias durante un periodo de 3 años.

U La localitat de Nules compta enguany amb 1.425.525
euros per a la contractació i
formació de persones desocupades amb el desenvolupament de diversos programes
d’ocupació. PÀGINA 3
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I

Opinió

El ‘nazionalismo’
del siglo XXI
DAVID

García*

Una de les representants ucraïneses residents a la Comunitat Valenciana dona el seu testimoni durant la concentració realitzada el diumenge 6 de març.

Centenars de persones es concentren a
Nules per a donar suport al poble ucraïnés
L’Ajuntament posa a disposició de la Generalitat valenciana el Saló Multifuncional per a acollir refugiats ucraïnesos

C

entenars de persones es
van concentrar el diumenge 6 de març a la
plaça Major de Nules per
a donar suport al poble
ucraïnès. Un acte que va estar
convocat per l’Ajuntament de
Nules i que va comptar amb el
testimoni de persones ucraïneses residents a Nules i també a
altres
poblacions
de
la
Comunitat Valenciana.
Així doncs, en el transcurs
d’aquesta concentració es va llegir un manifest i es va penjar la
bandera ucraïnesa al balcó de la
Casa Consistorial, on romandrà
fins que s’acabe el conflicte, i es
va poder escoltar l’himne
d’Ucraïna.
Amb tot, l’alcalde, David
García, va assenyalar que «hui el
poble de Nules ha eixit al carrer
amb un gest de solidaritat per
estar al costat del poble
ucraïnès, de fet és un orgull
veure com tota la ciutadania
s’està bolcant en l’ajuda humanitària a hores d’ara tan
necessària per a Ucraïna».
Cal
recordar
que
l’Ajuntament de Nules ha posat
en marxa una campanya municipal d’ajuda humanitària amb
la recollida d’aliments no peribles; medicaments; roba i material tèxtil; material de refugi; i
d’higiene. De manera que, s’ha
habilitat la planta baixa de
l’ajuntament per a la recollida
de tot aquest material.
A més, l’Ajuntament ha traslladat a la Generalitat valenciana la disponibilitat d’instal·lacions municipals per a acollir
persones
refugiades
d’Ucraïna, en concret el Saló
Multifuncional.
D’altra banda, els centres
educatius de Nules adherits a la
Xarxa de Centres per la
Sostenibilitat de Castelló van
dir «No a la guerra» realitzant
diferents actes.

CEIP Lope de Vega.

CEIP Jaume I.

CEIP Nou Pedro Alcázar.

IES Gilabert de Centelles.

E

l hombre es el único
animal que tropieza
dos veces en la misma
piedra» es una frase
conocida que usamos cuando
vemos que una persona no
aprende de sus propios errores y vuelve a repetirlos.
Parecía que atrás dejamos la
piedra de la II Guerra
Mundial, que tanto terror y
muerte causó en el mundo, y
muy
especialmente
en
Europa.
Después de semanas y
meses de operaciones militares cerca de la frontera con
Ucrania, las fuerzas militares
de Rusia han entrado en
Ucrania y bombardeado
varios puntos estratégicos de
este país, bajo el mandato
directo
del
presidente
Vladímir Putin. Putin quiere
seguir manejando los hilos –
con gobernantes títeres-- de
aquellos países que formaron
parte de la URSS. Ucrania
hace mucho tiempo que decidió tomar otro rumbo, acercándose a las instituciones
de la Unión Europea y la
OTAN. Y Rusia quiere evitarlo, aunque sea a costa de ir
contra la voluntad de un país
soberano que ha decidido su
propio rumbo. La historia se
repite. Volvemos al siglo XIX,
a las puertas de la II Guerra
Mundial, cuando los alemanes invadieron Polonia. El
nuevo Hitler, Putin, parece
dispuesto a todo.
EL MODELO DE RUSIA

CEIP Pío XII.

Ntra. Sra. de la Consolació.

CEIP Cervantes.

¿Queremos el modelo de
Rusia para el resto del
mundo? ¿Un modelo en el
que se reprime la disidencia
política al régimen? ¿Un
modelo en el que se censura
internet, se restringe la libertad de expresión y hay
muchos límites para ejercer
el derecho de reunión pacífica? ¿Un modelo de país en el
que se persigue, discrimina y
agrede a personas por su
orientación sexual?
Mucha fuerza, Ucrania.
Mucha fuerza, presidente
Zelenski. Los que defendemos
la soberanía nacional, los
valores de libertad y el sistema democrático no os podemos dejar solos. Mañana cualquiera podemos ser Ucrania
en caso de no parar hoy los
pies al Hitler del siglo XXI.
*Alcalde de Nules
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L’alcalde, David García, durant la reunió amb treballadors de Nordex.

L’alcalde, David García, i la regidora d’Ocupació, Rosa Ventura, van visitar el Taller d’Ocupació Nules VII.

Nules suma enguany un milió i mig
d’euros en programes d’ocupació
Amb aquesta quantitat s’ha pogut contractar a 61 persones desocupades del municipi

N

ules compta enguany
amb
un
total
de
1.452.525,76 euros per a
la contractació i formació de persones desocupades
amb el desenvolupament de
diferents programes d’ocupació, amb els quals es vol seguir
baixant la xifra d’aturats en el
municipi. De fet, s’estan beneficiant d’aquests programes
d’ocupació 61 persones.
Amb l’objectiu de millorar
l’ocupabilitat de les persones
aturades de la població s’estan
portant a terme per un costat, el
Taller d’Ocupació Nules VII en
el qual 30 persones s’estan formant en les especialitats de jardineria, fusteria i obra que al
llarg d’un any realitzaran obres
i actuacions de millora de
l’entorn i condicionament
d’espais públics. Aquest taller
compta amb un pressupost de
724.075,20 euros.

Altre programa d’ocupació
en marxa és el projecte
T’Avalem, enfocat a menors de
30 anys, i mitjançant el qual 10
persones joves aturades es formaran durant un any, per a
poder accedir al Certificat de
Professionalitat de Monitor de
Temps Lliure i Cultural. Així
doncs, per a la realització
d’aquest projecte el consistori
ha rebut del Consell una subvenció de 241.358,40 euros.

U El Taller d’Ocupació
Nules VII, amb 30
persones en formació,
és el que té el major
pressupost, 724.075 €

Altre col·lectiu que forma
part d’aquests plans són les persones amb formació universitària menors de 30 anys, per
tant amb l’ajuda del programa
EMPUJU, que té un import de
134.262,64 euros, s’ha contractat a cinc persones aturades de
la localitat que treballaran a
l’Ajuntament també per un
període d’un any com a tècnic
Agent de Desenvolupament
Local; tècnic Integrador Social;
tècnic
Bibliotecari,
tècnic
Historiador; i com a arquitecte.
També cal afegir el programa
Et Formem, que compta amb 10
alumnes-treballadors i una
quantia de 240.206,40 euros, a
més del programa Ecovid, amb
el qual s’ha contractat a altres
sis persones desocupades de
més de 30 anys per a treballar
també a l’administració local,
amb
un
pressupost
de
112.623,12 euros.

Es reuneixen amb els
treballadors de Nordex
L’alcalde de Nules, David
García, es va reunir el 22 de
febrer amb treballadors de
l’empresa Nordex de la Vall
d’Uixó, els quals es van entrevistar amb els alcaldes dels
municipis afectats per l’anunci de finalització de l’activitat i
del procés d’acomiadament
col·lectiu fet per l’empresa.
Des de l’Ajuntament de
Nules s’ha traslladat al personal afectat el seu suport. A

més, l’alcalde ha enviat als responsables de l’empresa un
escrit assenyalant les greus
conseqüències econòmiques i
socials per a Nules i per a la
Plana Baixa. «Seran quasi 100
treballadors els afectats pel
tancament d’aquesta planta de
producció d’aerogeneradors,
dels quals 13 són de Nules, així
que recolzarem els seus treballadors en tot allò que
puguem», comenta García.

Redueixen a 26 dies el
pagament als proveïdors
L’Ajuntament de Nules ha
reduït fins als 26,49 dies el
període de pagament a proveïdors, una xifra que correspon al quart trimestre de l’any
2021, i que demostra l’evolució a la baixa registrada en
l’anterior exercici.
Amb aquestes dades l’equip
de govern compleix amb
l’objectiu marcat per a la present legislatura, «la idea era

que el període de pagament
als proveïdors estigués per
baix dels 30 dies, i s’ha fet un
gran esforç per a que així siga
tenint en compte, a més, que a
mitjans de l’any 2020 el termini era de més de 100 dies»,
apunta el regidor d’Hisenda,
Guillermo Latorre. De fet,
l’Ajuntament ha reduït, en un
any, el període de pagament a
proveïdors a més de la meitat.
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Nules va ser referent de la lluita
contra la violència fili parental
Més de 200 persones de tota Espanya participen en les III Jornades sobre aquesta problemàtica

N

ules va albergar, els dies
17 i 18 de febrer, les III
Jornades sobre Violència
Fili Parental i Atenció a
la Infància i Adolescència a la
Comunitat Valenciana amb les
quals es pretenia, entre d’altres,
donar visibilitat des de diferents
àmbits a aquest tipus de violència domèstica.
L’acte inaugural va comptar
amb la presència de l’alcalde,
David García; del cap de la
Policia Local de Nules, Ernesto
Hurtado, i de l’agent de la
Policia Local organitzador
d’aquestes jornades, Joseba
Corral, els quals van assenyalar
la importància de les temàtiques que es van tractar.
De fet, en tan sols tres edicions aquestes jornades s’han
convertit en un referent no sols
a la Comunitat, també a la resta
del territori nacional i han tingut més de 210 inscripcions per
a assistir presencialment, procedents de diferents poblacions de
les províncies de Castelló,
València i Alacant principalment, i també destaca la presència de participants de Múrcia,
Illes Balears, o Castella-la
Manxa. També hi va haver molt
de seguiment en directe pel
canal Youtube de l’Ajuntament,
des del qual es van retransmetre
les jornades en directe.
Amb tot, l’alcalde destaca
que «al llarg d’aquestes jornades
s’exposaren diferents punts de
vista, tant judicials, policials,
sanitaris com educatius, impartits per prestigiosos professionals que de segur van aportar
noves visions a les persones participants».
En aquest sentit, cal destacar
que entre els ponents es troben
Emilio Calatayud, magistrat i

Més de 800 alumnes de l’IES Gilabert
de Centelles van celebrar l’11 de
febrer la Marxa Solidària per la Pau,
per a commemorar el Dia Escolar de
la No Violència i per la Pau.

U ELS JOVES APORTEN
IDEES PER AL FUTUR DE
NULES EN EL I FÒRUM JOVE

Nules va albergar el 26 de febrer el
primer Fòrum Jove dirigit a persones
joves d’entre 14 i 30 anys, i dissenyat
per a promocionar la seua participació en el futur del municipi.

U 12 JOVES PARTICIPEN
EN EL PROGRAMA JOVE
OPORTUNITAT DE L’IVAJ

Un total de 12 joves de 16 a 21 anys
participen en el programa Jove
Oportunitat de l’IVAJ, destinat a
reduir l’abandonament educatiu i
millorar l’ocupabilitat dels joves.

U UNA OBRA DE TEATRE
PER CONSCIENCIAR SOBRE
L’ASSETJAMENT ESCOLAR

Un total de 300 alumnes de cinquè i
sisè de Primària dels col·legis de
Nules van assistir a la representació
de ‘La bambolla de Júlia’ per conscienciar sobre l’assetjament escolar.

L’alcalde, David García, va obrir les jornades amb Ernesto Hurtado i Joseba Corral.

Els assistents segueixen la intervenció de la psicòloga María José Ridaura.
jutge de menors de Granada;
Alfredo Abadías, doctor en Dret
i president de SEVIFIP; María
José Ridaura, psicòloga de la
Fundació Amigó i directora del
GCE
Cabanyal;
Matilde
Espinosa, psicòloga clínica i
coordinadora
sanitària
de

l’Hospital de Dia Infanto-Juvenil
de
la
Unitat
Educativa
Terapèutica de Castelló; o Keren
Cuervo, doctora en psicologia i
professora titular del departament de Psicologia Evolutiva,
Social i Metodologia amb docència en Psicologia i Criminologia.

L’UE financia l’IES Gilabert de Centelles
per a poder millorar la qualitat docent
Erasmus+ és un programa europeu en els àmbits de l’educació i
la formació, joventut i esport,
que ofereix oportunitats per a
totes les persones i en tots els
sectors educatius.
A la vegada, aquesta iniciativa dona suport a la transformació digital, la inclusió i la diversitat, el medi ambient i la lluita
contra el canvi climàtic.
Actualment, l’IES Gilabert de
Centelles de Nules està desenvolupant el projecte Erasmus+
Gilabert gets an opening to Europe,
per a la qual cosa compta amb
una subvenció de més de 10.000
euros, la qual està permetent a
l’institut nuler internacionalit-

U MÉS DE 800 ALUMNES
DE L’IES DE NULES EN LA
MARXA PER LA PAU

zar el centre mitjançant movilitats que permeten al professorat
formar-se a l’estranger per a
conéixer noves metodologies i
implantar-les.
EXPERIÈNCIES INTERNACIONALS

D’aquesta
manera,
Noelia
Enguix ha pogut conéixer diversos aspectes del sistema educatiu islandés, Silvia Cercós s’ha
format a Brusel·les sobre robòtica, Fran Villanúa ha participat
en un curs sobre l’aprenentatge
per projectes a Berlí, Brigitte
Alcaide coneixerà el sistema
educatiu de Romania i Cristina
Boxi cursarà a Dublí coneixements CLIL per a impartir en

anglés diverses assignatures.
A més, al llarg d’enguany,
professorat
provinent
de
Romania i d’Italia visitarà el
nostre IES per a conéixer i
aprendre sobre la nostra manera de treballar, la nostra metodologia i la nostra cultura.
Des del centre nuler s’ha
sol·licitat
l’acreditació
Erasmus+, la qual consisteix en
obtindre de manera sistemàtica
dotació econòmica per a poder
desenvolupar en el futur aquest
tipus d’iniciatives, i el més
important, poder també involucrar a l’alumnat en aquest tipus
d’experiències que resulten tan
enriquidores.
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Innovative learning. International mindset.

Happy Learning

Enseñanza bilingüe en Castellón
desde hace 25 años

• Currículum británico
• Profesores nativos
• Doble titulación
• Excelencia académica
British School of Vila-real
Carretera Vila-real a Burriana, 3er Sedeny, s/n, 12540, Vila-real | +34 964 500 155 | info@bsv.edu.es

25th Anniversary
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La regidora de Cultura, M. José Esteban, amb els alumnes i els professors del II Curs de Direcció Musical AMAN.

El II Curs de Direcció Musical AMAN
torna a obrir el Teatre Alcázar
El concert de cloenda de les jornades va ser el primer després de les obres de manteniment

El públic aplaudeix després d’una de les interpretacions de la banda.

E

l Teatre Alcázar va reobrir, després de no tindre
activitat degut a la
pandèmia i a les obres de
manteniment realitzades en els
últims mesos, el 20 de febrer,
amb el concert de cloenda del II
Curs de Direcció Musical

Associació Musical Artística
Nulense (AMAN), en el qual la
Banda Artística Nulense va ser
dirigida per l’alumnat del curs.
En aquesta segona edició hi
van participar directors de bandes i estudiants de direcció de
diferents localitats de la

L’Ajuntament ja prepara les
primeres festes patronals
després de la pandèmia
Nules reprèn la normalitat festiva i ja treballa en l’organització
de les festes patronals per als
mesos d’agost i d’octubre, les
primeres després de la seua
declaració com a Festa d’Interés
Turístic Provincial. La comissió
de festes ja s’ha reunit per a
començar a dissenyar el calendari festiu que es desenvoluparà
atenent les recomanacions
sanitàries establides, si és el cas.
Des de la regidoria de Festes
se sol·licita la participació ciutadana per a l’elaboració de les
diferents programacions. Les

persones interessades ho poden
fer aportant idees i suggeriments a l’adreça de correu festes@nules.es. «Amb aquesta iniciativa volem organitzar unes
festes participatives i donar veu
a totes les persones interessades
a aportar propostes que després
seran estudiades per la comissió
de festes», explica el regidor de
l’àrea, Gabriel Torres.
No obstant això, ja s’han
marcat les dates per a la celebració de les festes de Sant Roc que
tindran lloc a les Platges de
Nules del 5 al 16 d’agost, i que

Comunitat Valenciana, Terol,
Murcia i Navarra com ara Nules,
la Vall d’Uixó, Vila-real, Vinaròs,
la Jana, Llíria,Tafalla, o Abarán.
Al llarg del dies 11, 12, 18, 19
i 20 de febrer, els assistents al
curs van aprendre tècniques de
direcció amb classes teòriques i
pràctiques que es van desenvoluparn a l’Escola de Música
Artística Nulense, impartides
pel mestre Francisco Melero i el
director de la Banda Artística
Nulense, Toni Reyero.
Des de la Regidoria de
Cultura s’assenyala que és molt
important donar suport a
aquestes iniciatives, per això
«davant l’èxit de la primera edició tornem a apostar per a
aquesta activitat tant important
per a la formació dels directors
de bandes. A més, és una jornada que s’inclou en la programació cultural que tindrà lloc al
nostre municipi fins al pròxim
mes de maig», comenta la regidora M. José Esteban.
comptaran amb actes taurins,
musicals, pirotècnics, culturals,
esportius i religiosos.
També s’ha establert el 30 de
juliol per a l’acte de Presentació
de la Reina de la Vila i dames de
la Cort d’Honor, i del 19 al 28
d’agost per a les festes patronals
en honor a Sant Bartomeu.
Es pretén que enguany tornen els concerts musicals, a més
dels tradicionals actes multitudinaris que per la pandèmia no
s’han portat a terme en els
últims dos anys. La programació
de les festes patronals de Sant
Bartomeu comptarà així amb la
cridà, la Nit de Ronda, el sopar
de germanor, la processó i actes
religiosos, o amb la Nit de
Disfresses, entre d’altres.
L’alcalde, David García, i
Gabriel Torres també s’han reunit amb la Comissió del Bou i les
penyes taurines per a treballar
en la programació taurina.

U NULES DEDICA UN CAP
DE SETMANA A L’ACTOR
LOCAL JORDI BALLESTER
AMB DOS OBRES TEATRALS

L’actor local Jordi Ballester va ser el
gran protagonista del cap de setmana del 26 i 27 de febrer, dins de la
programació cultural, amb la representació de les obres ‘El método
Grönholm’ i ‘Icària’ al Teatre Alcázar.

U LA SCHOLA CANTORUM
OBRI AMB‘LOS CLAVELES’
UN INTENS MES DE MARÇ
CENTRAT A LA SARSUELA

Nules dedica el mes de març a la sarsuela amb una sèrie d’actuacions
que van començar el diumenge 6
amb la representació de ‘Los
Claveles’ a càrrec de La Schola
Cantorum de la Vall d’Uixó.

U LA TENDA MARTA ARNAU
SABATES ES TRASLLADA A
UN NOU LOCAL EN EL
CARRER DE CERVANTES

L’establiment Marta Arnau Sabates
acaba de traslladar-se a un nou local
ubicat en el carrer de Cervantes, n.
13. Allí tots els seus clients ja poden
conéixer la nova tenda i també les
novetats de primavera-estiu.

Cultura
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Visiten Mascarell per a conéixer les
obres de pavimentació del recinte
El director general d’Administració Local i la directora territorial de Presidència hi van assistir

7

‘Passió per la cultura’, el
nou blog per als artistes
locals a la Nulespèdia

E

l
director
general
d’Administració Local,
Antoni Such, i la directora territorial de la
Presidència a Castelló, Eva
Redondo, van visitar Mascarell
l’1 de març acompanyats per
l’alcalde de Nules, David García;
l’alcalde de Mascarell, Felipe
Sánchez, i membres de la corporació municipal. Les autoritats
autonòmiques van voler conéixer les actuacions de pavimentació de l’interior del recinte
emmurallat, uns treballs que
començaren a principis de 2019
i finalitzaren l’any 2020, i que
van comptar amb una subvenció dels Fons FEDER.
De fet, la inversió total va ser
de 892.431,92 i contempla la
renovació de la totalitat del
paviment dels vials interiors del
recinte emmurallat; la renovació completa de la xarxa interior de sanejament; l’ incorporació d’una xarxa separativa de
drenatge d’aigües pluvials; el
soterrament i renovació de la
xarxa d’enllumenat públic; o la
preinstal·lació d’una doble
xarxa de telecomunicacions.

La regidora M. José Esteban, supervisa el blog amb els seus responsables.

Les autoritats autonòmiques i locals van recórrer l’interior de Mascarell.
En definitiva, amb aquestes
importants actuacions s’ha fet
accessible el recinte interior de
Mascarell eliminant les voreres
per a vianants del nucli urbà;
també s’ha soterrat el cablejat
de llum; i s’ha renovat les canonades de distribució d’aigua.
No obstant això, aquest pro-

jecte ha comptat amb una subvenció de 306.005, 97 euros procedent del Fons Europeu de
Desenvolupament
Regional
(FEDER) emmarcada en el Pla
Estratègic Global de Turisme de
la Unió Europea per a potenciar
les inversions en immobles de
patrimoni cultural.

Passió per la cultura és el blog
amb el qual l’Ajuntament de
Nules vol posar en valor els
artistes locals i les seues obres,
una iniciativa pionera que es
va posar en marxa al febrer
amb la seua primera publicació, una galeria de quadres de
Sole Mechó, llicenciada en
Belles Arts, catedràtica de
Dibuix a l’IES Gilabert de
Centelles i pintora.
Aquest blog es pot veure a
la plataforma Nulespèdia,

l’arxiu digital i de memòria
oral històrica de Nules, on tindrà una publicació setmanal.
També es preveu que a mig termini siga compatible amb
exposicions i mostres físiques.
La idea principal és que els
artistes de Nules puguen explicar i mostrar el seu treball.
Així mateix, hi haurà oberta
una convocatòria per a que
tots aquells artistes interessats
puguen posar-se en contacte
amb aquest blog.
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XII Trobada Interdiocesana de
confraries i germandats a Nules
Un total de 170 persones de diferents municipis de la Comunitat es reuneixen a la població

N

ules es va converir el 19
de febrer en punt de trobada de representants
de diferents confraries i
germandats de la Comunitat
Valenciana al albergar, per primera vegada, la XIII Trobada
Interdiocesana de Confraries i
Germandats de Setmana Santa.
Hi van participar 170 persones de diferents punts del territori valencià. En aquest sentit,
es tracta d’una reunió anual de
les tres diòcesis valencianes,
Sogorb-Castelló, València i
Alacant-Oriola, que cada any se
celebra en una localitat.
Cal destacar l’assistència del
bisbe de la diòcesi de SogorbCastelló, Casimiro López, qui va
presidir la missa celebrada a
l’església arxiprestal de Nules.
Així mateix, també van estar
acompanyats de l’alcalde de
Nules, David García, juntament
amb altres regidors de la corporació municipal.
La trobada va servir també
per a que les persones assistents
pogueren conéixer el ric patrimoni històric i religiós del
municipi i Mascarell. El regidor
de
Patrimoni,
Guillermo
Latorre, assenyala que «ha sigut
una satisfacció poder albergar
aquesta trobada que ens ha servit per a promocionar també el
nostre patrimoni local».

El regidor Guillermo Latorre, entre Francisco Querol i Ricardo Yáñez.

La Immaculada va ser visitada per a conéixer els passos de Setmana Santa.

El bisbe Casimiro López va presidir la missa a l’església arxiprestal.

25 ANIVERSARI DELS TAMBORS I BOMBOS

El 5 de març la banda de
Tambors i Bombos de la Hdad.
de Nazarenos de la Purísima
Sangre va celebrar els seus 25
anys amb un acte d’agraïment a
totes les persones que han integrat la secció, i un record emotiu per a Borja Sorribes Lafuente
i Elisa Recatalá, antics integrants que han faltat.

El Convent va acollir l’acte pels 25 anys de la banda de Tambors i Bombos.

Noves targetes postals
per a donar a conéixer els
enclavaments turístics
L’Ajuntament de Nules compta amb dos targetes postals
amb les quals es vol promocionar els principals enclavaments turístics locals i que es
poden adquirir a l’Oficina
TouristInfo, als baixos de
l’ajuntament, per 1,50 euros.
Aquesta iniciativa compta
amb la col·laboració de
Correus, del Grup de Filatèlia i
de Col·leccionisme Noulas, i de
la Sociedad Coleccionistas de
Enteros Postales de España en
la Red (ACEPER).
El regidor de Turisme,
Guillermo Latorre; el president del Grup de Filatèlia i de
Col·leccionisme
Noulas,
Ricado Yáñez, i el d’ACEPER,
Francisco Querol, han coincidit a assenyalar que aquestes
targetes postals tenen també
un segell personalitzat i «són
les primeres de la província de
Castelló de prepagament».
Per tant, s’ha realitzat una
primera tirada de 300 unitats
de cadascuna de les targetes

postals. De fets, cadascuna presenta quatre imatges, en una
es poden veure il·lustracions
de les casetes de primera línia
de les Platges de Nules, de
Mascarell, del jaciment del
Benicató, i de la clemenules;
en l’altra hi ha imatges del
Molí d’Aigua de sant Jaume,
del Mercat Municipal, del parc
natural de l’Estany i del Museu
de Medallística Enrique Giner.
MÉS DETALLS PROMOCIONALS

La regidoria de Turisme també
ha presentat els nous souvenirs
per a promocionar el municipi
com ara bolígrafs, borses de
tela, o polseres que se sumen
als imants de nevera que es van
realitzar l’any passat.
A més, s’està treballant en
digitalitzar les 15 rutes patrimonials per a que les persones
interessades les puguen visitar
de manera autònoma. Cal
recordar que les visites hi ha
que sol·licitar-les al departament de Turisme municipal.

Actualitat

Medi ambient
En verd
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Coneixent-nos bé i encara
estimant-nos més!

S

i bé és cert que com a
espècie humana hem
demostrat la nostra
capacitat d’adaptació a
molts variats nínxols ecològics
--«entorn que permet la supervivència d’una espècie»-- al
llarg de la història, no és
menys cert que, molt a sovint,
hem deixat una empremta tal
en aquests fins al punt de desfigurar-los i fer-los inclús desaparéixer per complet, provocant
un seguit de conseqüències
ecològiques devastadores.
En el nostre cas, el terme
municipal de Nules és una
zona muntanyosa i d’aiguamolls que els nostres avantpassats interveniren i amb gran
mestria convertiren en el seu
nínxol ecològic. L’aprofitament dels aiguamolls ens ha
donat l’honor de ser el poble
de la clemenules i l’explotació
de les muntanyes ens fa ser
bressol de les millors mels.
Però intervenció no deu ser
sinònim de degradació.
Has passejat darrerament
amb consciència plena per
Nules? Has ficat tots els teus
sentits en cada petjada que has
fet pel nostre terme municipal? Si és així hauràs pogut
observar voreres, parcs i platges plens de burilles, excrements d’animals sense recollir,
una marjal plena de residus
plàstics i metàl·lics en les seves
aigües i horts, abocadors desbordats i trencats, abocadors
il·legals junt al nostre patrimoni cultural dels búnquers,
bosses de plàstic volant per tot

el municipi cada dimecres, nombrosos nous senders oberts per
la moda running a les portes del
parc de la Serra d’Espadà, animals domèstics solts en espais
naturals protegits...
Nosaltres, des del Consell
Mediambiental del CEIP Lope de
Vega junt al seu claustre ens
hem preguntat com podem fer
per a que els nulers i nuleres,
així com els visitants del municipi, siguem capaços de mantenir
una relació més positiva amb el
nostre nínxol ecològic. Com fer
que un poble de Terra i aigua
torne a valorar-les?
ACTITUD PROACTIVA

Doncs, des d’una actitud proactiva, des d’una crida als sentiments, a la intel·ligència emocional, tret diferenciador de la nostra espècie. I, de tots els
sentiments possibles apel·lem a
la capacitat d’estimar, és a dir,
de «tenir bona opinió del que val
algú o alguna cosa; d’agradar,
d’amar, d’agrair». Perquè sabem
que quan hom estima, respecta,
valora, protegeix i cuida. Ara bé,
com valorar el que no és coneix
bé? Hom estima i cuida la seva
família, les seves propietats i ho
fa perquè les coneix bé i es sent
vinculat a elles.
El Consell Mediambiental i el
claustre del CEIP Lope de Vega
portem més d’una dècada amb
accions que busquem promoure
eixa estima i protecció de
l’entorn. Accions per a millorar
la nostra relació amb el medi,
apropant la Natura i cuidant-la
per tal de reduir la nostra

empremta
ecològica.
Treballant, entre altres, l’estalvi d’energia, aigua...; la reducció de residus mitjançant els
eco-reptes o campanyes com
Esmorzar, residu zero; Estima
Nules, no és un cendrer o Per anar
a comprar, la bossa de tela has de
portar; accions de defensa del
patrimoni arbori, o l’actual
projecte de reverdir --que pretén transformar el nostre centre en un entorn més natural--.
No podem tampoc oblidar les
celebracions de les setmanes
verdes de cada any, on posem
de manifest la importància de
treballar tots els valors citats
anteriorment des de l’escola,
de forma molt proactiva i positiva, on les famílies també
tenim un espai privilegiat de
participació en aquest valuós
projecte de coneixement i estima de i per la Natura.
Des d’aquí animo a totes les
persones del poble a conéixer
el patrimoni natural i cultural
de Nules. Estic segura que al
descobrir la riquesa de les nostres marjals, costes i muntanyes,
representades
en
indrets com l’Estany, la Font de
Cabres o la Marjal de Nules, no
podreu més que estimar-les,
protegir-les i cuidar-les i que
com diu la dita de l’escola dels
meus fills amb tanta saviesa:
«molta gent xicoteta, en llocs
xicotets, fent coses xicotetes
poden arribar a canviar el
món» (E. Galeano). Som-m’hi!
*M.ª Pilar Romay Gómez, família
membre Consell Ambiental CEIP
Lope de Vega.

Els escolars van ser els protagonistes en la presentació de la campanya.

Presenten al Jardí Botànic
la nova campanya ‘Estima
Nules, no és un cendrer’
Estima Nules, no és un cendrer és el
lema de la campanya mediambiental que es va presentar el 10
de març per conscienciar la ciutadania del perjudici mediambiental que comporta tirar les
burilles dels cigars al carrer.
Així doncs, el regidor de
Medi Ambient de l’Ajuntament
de Nules, César Estañol; la coordinadora de la Xarxa de Centres
per la Sostenibilitat de Castelló i
coordinadora de Sostenibilitat
del CEIP Lope de Vega, Virginia
Gavaldá, juntament amb la professora tutora de sisè de
Primària, Eva Molina, i el seu
alumnat van ser els encarregats
de donar visibilitat a aquesta
nova campanya, de manera que
el Jardí Botànic Enrique Beltrán
Bigorra va estar el lloc elegit per
a llançar-la.

Estañol assenyala que es vol
implicar a tots els sectors de la
població, «encara que és la
comunitat educativa del nostre
poble la que està portant a
terme diferents accions, per
tant les actuacions dels més
menuts de la població ens serviran d’exemple per a conscienciar a la resta de ciutadans».
Els escolars han dissenyat
diferents cartells que es publicaran a les xarxes socials de
l’Ajuntament per a que les persones interessades trien un
d’ells, i el més votat serà el que
represente aquesta campanya, a
més es penjarà un vídeo amb el
que es donarà difusió a tots els
cartells realitzats per l’alumnat.
També segueix la iniciativa
#guixdelavergonya i posaran
cen·drers en zones públiques.
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De ley

El cártel de
coches
RAMIRO

Navarro*

S

La tradicional ofrena floral a l’Escultura de la Dona va tancar els homenatges que es van realitzar durant la jornada del 8-M a la localitat.

on afectados por el cártel de coches y, por
tanto, pueden reclamar algún tipo de
indemnización todas aquellas personas que adquirieron un vehículo ya fuese por
compra, leasing o renting
entre los años 2006 y 2013,
de cualquiera de las marcas
que conforman el cártel de
los coches.
Esto no solo afecta a propietarios particulares de
automóviles, sino también a
autónomos y empresas. Si
compraste el coche en estas
fechas eres un afectado por el
cártel y puedes reclamar la
indemnización correspondiente aunque lo hayas vendido posteriormente.
FABRICANTES

Les sis dones homenatjades amb la insígnia d’or de Nules, juntament amb l’alcalde, David García; la regidora Rosa Ventura i una representació de la corporació.

Nules atorga la insígnia d‘or a sis dones
emblemàtiques de la població el 8-M
La programació amb motiu del Dia Internacional de la Dona tindrà lloc fins divendres 1 d’abril amb el lema‘La nostra veu’

N

ules va atorgar el 8-M,
Dia Internacional de la
Dona, la insígnia d’or a
sis dones representatives
del municipi en reconeixement
a la seua trajectòria professional.
És el cas de Matilde Espinosa,
professora associada assistencial del departament de psicologia
Bàsica,
Clínica
i
Psicobiologia, membre del grup
d’investigació INTEGRA que es
dedica a la recerca sobre la salut
mental de la infància i l’adolescència, i psicòloga coordinadora sanitària de l’Hospital de
Dia Infanto-Juvenil de Castelló.
Mónica Mira és escriptora i
periodista, coordinadora de
Cosas&Musas, agrupació de
dones
emprenedores
i
empresàries que organitza i
impulsa activitats culturals.
Isabel Miró ha rebut aquest
reconeixement pel seu treball
en la Unitat de Respir AFA de
Nules i dedicació a les persones
amb la malaltia d’Alzheimer.
Carmen Monlleó és una
empresària local i durant la
pandèmia la seua empresa tèxtil
es va dedicar a realitzar mascaretes i Epis per al personal sanitari
i altres professionals quan aquest

Los fabricantes de coches
afectados al ser considerados
como integrantes del cartel
son los siguientes:
Alfa
Romeo,
Audi,
BMW,
Chevrolet, Chrysler, Citroen,
Dodge, Fiat, Ford, Honda,
Hyundai, Jeep, Kia, Lancia,
Lexus, Mazda, Mercedes
Benz, Mitsubishi, Nissan,
Opel, Peugeot, Porsche,
Renault,
Seat,
Skoda,
Volkswagen, Toyota y Volvo.
Aunque el sobrecoste
depende del vehículo y el
modelo comprado, se estima
que las indemnizaciones
pueden llegar a alcanzar
entre un 10% y un 15% del
precio del vehículo adquirido en su momento.
DOCUMENTACIÓN

La lectura d’un manifest a la plaça Major va obrir el 8 de març els actes amb motiu del Dia Internacional de la Dona.

Carme Ripollés.

material era escàs. També és promotora de la Fundació de la
Comunitat Valenciana Granados
Monlleó Sindrome de Down i
Persones amb Discapacitat.
A Mercedes Cavero se li reconeix la seua tasca desinteressada al capdavant de l’Associació
Espanyola contra el Càncer
(AECC) de Nules.
Per acabar, el Club Handbol
Nules és una entitat esportiva
sense ànim de lucre que intenta
promocionar l’esport inculcant
l’educació i respecte entre persones i que té equips femenins
en totes les seues categories.
La concessió de la insígnia

d’or va tindre lloc al Teatre
Alcázar, després de la lectura
del manifest a la plaça Major.
Per últim es va realitzar l’ofrena
floral a l’Escultura de la Dona.
Així es va inaugurar una programació que es desenvoluparà
fins l’1 d’abril amb el lema La
nostra veu. Cal destacar un cicle
de tallers, col·loquis i xerrades
anomenat Divendres amb veu, a la
Biblioteca Municipal.
D’altra banda, l’Ajuntament
de Castelló va lliurar a la fotoperiodista nulera Carme Ripollés el
premi Olímpia per la seua trajectòria i el seu compromís amb
una mirada feminista.

Para iniciar la reclamación y
paralizar pueden contactar
con nuestro despacho profesional a través del número de
teléfono 964 047 888 y/o
remitir la siguiente documentación a la dirección de
correo electrónico despacho@ramironavarro.com:
Contrato de adquisición
del vehículo con el concesionario/distribuidora (leasing,
renting o compra-venta)
Factura de adquisición del
vehículo (si se compró) o justificante de pago (transferencia bancaria) o póliza suscrita con la entidad financiera
en caso de leasing o contrato
de renting.
Ficha técnica del vehículo
o permiso de circulación del
mismo.
Copia del NIF y número de
teléfono.
*Ramiro Navarro Abogados
Castellón-Nules
Cita previa: 964 048 777
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Colònies de Gats de Nules

Petards i gats... alerta!

L

a primavera està molt a
prop!, i amb ella tornen
els dies llargs, els arbres
en flor, els gelats i algunes de les festivitats més esperades de l’any com les falles o
pasqua! Qui no té ganes de tornar a sentir «senyor pirotècnic
pot començar la mascletà»?
Desafortunadament, aquestes paraules que per a molts
són motius d’alegria i porten
records a sol i pólvora, per a
uns altres són motius d’estrés i
fòbies, parlem precisament
dels nostres benvolguts amics
els peludets.
L’audició dels nostres companys és molt més sensible
que la dels humans, de fet,
tenen un dels rangs d’audició
més amplis dels mamífers. Per
això, una cosa tan espectacular i divertida com els focs artificials, pot ser una experiència
traumàtica per a ells.
Hem d’estar molt atents als
signes que mostren les nostres
mascotes davant el so de la
pirotècnia per a saber si estan
tenint un atac de pànic. Si
observes comportaments com
bavege excessiu, cua erissada o
entre les patetes, agressivitat,
pupil·les molt dilatades o
plors, el teu company felí
necessita de la teua ajuda.
La pirotècnia els pot generar taquicàrdia, tremolors,
falta d’aire, nàusees, atordi-

ment, pèrdua de control, por i
fins i tot la mort.
Algunes de les coses que
podem fer per a ajudar als nostres felins en aquests moments
d’estrés són:
• En els dies previs, posa-li
sons de petards prou alts perquè vaja acostumant-se.
• Col·loca-li una caixa de
cartó amb una manteta i
algun dels seus joguets en un
lloc que el teu peludet crega
segur. Un amagatall fosc i
allunyat dels sorolls resulta
relaxant per als mininos.
• Podem anticipar-nos a
aquests moments mitjançant
feromones felines ja que
aquestes ajuden a reduir
l’estrés. Encara que t’aconsellem provar-les amb antelació,
no són igual d’efectives en tots
els gats.
• I el més important, assegura’t que totes les portes i
finestres de casa estan ben tancades. En un moment de terror
els gats poden eixir desorientats i escapar-se; aquestes fugides poden ocasionar que els
gats puguen ser atropellats o
tinguen caigudes.
Si et trobes amb un animal
al carrer durant aquests dies
de festa, i veus en ell algun
dels símptomes que hem
comentat, et demanem que li
tires una maneta. Dirigeix-te a
ell relaxadament i intenta
donar-li una mica de menjar
humit. I sobretot, si veus a
algú tirar petards prop d’ell,
acudeix en la seua ajuda,
t’estarà eternament agraït.

Tu salud

El tiempo

Infecciones urinarias
PAOLA

Fernández*

L

a infección de orina es la
existencia de gérmenes
que se produce en cualquier parte del sistema
urinario: uretra, vejiga o riñón.
Presenta una diversidad de
síntomas, entre ellos: dolor o
escozor al orinar; micción frecuente, urgente o en pequeñas
cantidades; sensación de necesidad de orinar a pesar de
tener la vejiga vacía, orinas
oscuras u orina con olor fuerte.
Aunque puede ser asintomática y en ese caso ser descubierta
mediante un examen general
de rutina. Es más frecuente en
mujeres jóvenes, debido a la
anatomía porque la uretra es
más corta y a estilos de vida
como posponer la micción o el
uso de diafragmas y espermicidas que favorecen la colonización de bacterias. Se consideran un factor de riesgo la diabetes, obesidad, antecedentes
familiares, embarazo, que
haya pasado por manipulaciones urológicas recientes, y prolapsos genitales, entre otros.
En mujeres jóvenes las cistitis
pueden ser recurrentes, cuando esto sucede es muy importante realizar un urocultivo.
Para detectarlo se debe
estudiar el crecimiento microbiológico de una muestra de
orina bien recogida: al levantarse por la mañana antes de
orinar, lave bien sus genitales

con agua y jabón, de adelante
hacia atrás en el caso de las
mujeres; la primera parte de la
orina se descarta al inodoro,
cortar el flujo de orina y en un
recipiente limpio debe recoger
la muestra hasta la mitad,
luego puede terminar la micción en el inodoro.
Ante la presencia de síntomas urinarios sin otra causa
aparente, se puede analizar
una muestra de orina en busca
de leucocitos; de ser positivo
es suficiente para confirmar el
diagnóstico y así tratarlo. Las
infecciones del tracto urinario
se tratan generalmente con
antibióticos, que deben ser
debidamente seleccionados
según cada caso. Cuando son
infecciones leves sin complicaciones tienden a ceder sin
necesidad de tratamiento.
PREVENCIÓN

Para prevenirla debemos mantener una buena higiene íntima, evitar la humedad de la
zona genital y el uso de productos íntimos irritantes y salvaslips. Estos últimos están
fabricados con materiales sintéticos y pueden alterar el pH
de la flora vaginal y aumentar
el riesgo de infecciones. Tomar
zumo de arándanos ayuda y
conviene mantener una ingesta de agua adecuada. Hay que
orinar antes y después de las
relaciones sexuales y evitar los
pantalones ajustados y la
retención de orina. Si tiene
dudas, pregunte a su médico.
*Médico de familia en Medinul

Coleccionismo
RICARDO

Yáñez*

E

l 30 de septiembre de
2020 el buque de investigación oceanográfico
Hespérides A-33 zarpó de
su puerto base en las instalaciones de la base naval de
Cartagena con el fin de dirigirse hacia las bases antárticas
españolas Gabriel de Castilla,
operada por el ejército español, y Juan Carlos I, a cargo del
Consejo
Superior
de
Investigaciones
Científicas
(CSIC), para proceder a
la apertura de la segunda, así como prestar su
apoyo
logístico
a
ambas. El día 3 de
enero de 2021, navegando por aguas del
Atlántico, rumbo al
continente antártico, a
pesar de los protocolos
anticovid de cuarentena y de las PCR, se
detectaron
cuatro

Las pandemias y el correo (III)
casos positivo de covid-19 a
bordo del Hespérides.
Tras la alarma producida, el
Ministerio de Defensa decidió
que el buque debía trasladarse
hasta el puerto de Las Palmas,
arribando el día 4 de enero, y
donde las pruebas realizadas a
la tripulación y personal científico embarcado confirmaron
más de 39 casos positivos entre
sus 58 tripulantes. Por desgracia, el sargento primero
Francisco Rodríguez Sánchez,
ingresado en la UCI del Hospital

Doctor Negrín desde el 9 de
enero, falleció el 27 de febrero
tras empeorar su situación.
Días antes, el 13 de enero el
Gobierno anunciaba la cancelación y participación del BIO
Hespérides en la XXXIV Campaña
Antártica Española para evitar
el riesgo de propagar el virus.
El Hespérides, como en ocasiones anteriores, llevaba embarcada correspondencia filatélica
para ser matasellada con los
matasellos especiales de las dos
citadas bases españolas.
Correos–Filatelia confeccionó un matasellos postal
de fechado variable que
estuvo en funcionamiento
desde el 1 al 31 de marzo de
2021 en la sección de filatelia de Madrid. Según
Correos, el motivo de la confección del matasellos fue
debido a que «la expedición
del 2021 de investigaciones
oceanográficas del BIO
Hespérides ha tenido que ser
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suspendida por el covid-19». El
matasellos circular de 3.50 es
idéntico al diseño del ya existente en dicho buque desde
octubre de 2014.
La correspondencia filatélica embarcada pasó también su
correspondiente cuarentena y
se le aplicó una marca en color
azul, con una figura estilizada
de un pingüino y la leyenda en
cinco líneas que dice: «XXXVI
Campaña Antártica anulada
por el covid-19. Correo desinfectado a bordo y cursado a
destino, tras el regreso del BIO
Hespérides A-33 a la base de
Cartagena (2020-2021)», tal
como podemos apreciar en el
sobre que ilustra la presente
Crònica y que iba embarcado
en el citado buque.
Un ejemplo más de cómo
las pandemias desde siempre
han estado presentes en la
correspondencia postal a través de los siglos, tal como
hemos ido relatando en los
tres últimos artículos publicados en estas páginas.
*Presidente del Grupo Filatélico y
de Coleccionismo Noulas

Un febrero seco
en extremo
JUAN ANTONIO

Pitarch
Tena*

E

stimado-a;
lector-a;
hace varios meses que
mis crónicas meteorológicas son casi idénticas las unas a las otras, como
si hubiesen sido cortadas por
un mismo e idéntico patrón.
Quizás alguien haya llegado
a pensar que se me ha ido la
inspiración a la hora de sentarme delante del ordenador
y escribir la crónica del mes.
Pero, tranquilos, que tengo
cuerda para rato.
Simple y llanamente, la
culpa la tiene el poderoso
anticiclón de las Azores, el
cual durante estos últimos
meses ha sentado sus reales
de forma permanente, con su
eje mayor frente a la costa
atlántica
de Portugal.
Ante este bloqueo, todas las
perturbaciones de procedencia atlántica se han visto obligadas a desviarse por latitudes más altas. Con esta situación de altas presiones y días
despejados, la estabilidad
atmosférica ha sido la tónica
dominante y las únicas precipitaciones, las registradas los
días 4, 13, 25 y 26, en las que
cayeron tan solo 2,5 l/m2.
Este febrero ha sido extremadamente seco. En toda la
península ibérica el promedio de agua embalsada en los
pantanos es de un +-40%, porcentaje que empieza a marcar niveles de preocupacion,
ya que aún no ha llegado el
verano, periodo en el cual se
registran los mayores niveles
de consumo de agua, especialmente en julio y agosto.
TEMPERATURAS

En el apartado de las temperaturas, comentar que en
febrero de 2021 la media
mensual fue de 13,64 grados
y en igual periodo de este
año, de 12,64, estableciendose pues una bajada de 1,2 grados. Las temperaturas extremas del mes fueron una
máxima de 23,5 grados y una
minima de 4,5.
Tendremos que estar atentos a la llegada de las primeras avanzadillas de aves
migratorias a nuestro entorno más inmediato, como son
la golondrina común y el
avión común, que casi siempre suelen hacerlo a mediados de marzo, dependiendo
todo ello de si la primavera
viene a su tiempo o si se adelanta o retrasa por cuestiones de estabilidad o inestabilidad atmosférica.
*Encargado de la estación
meteorológica de Nules
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El Congrés de Citricultura
defineix el seu programa

El regidor d’Agricultura, César Estañol, va representar l’Ajuntament de Nules en la manifestació del passat 24 de febrer.

Nules dona suport als agricultors
en les manifestacions a València
El Ple aprova sol·licitar el tractament del cotonet i la renovació de l’acord per evitar la pinyolà

L

’Ajuntament de Nules va
donar suport a les reivindicacions del sector agrari
en la manifestació a
València del 24 de febrer, convocada per les Associacions
Independents de la Comunitat
de la que forma part l’Associació
Local de Llauradors de Nules.
El regidor d’Agricultura,
César Estañol, va estar al costat
de l’associació, per a reivindicar

entre d’altres: l’autorització
excepcional
del
Metil
Clorpirifos per a combatre el
cotonet als mesos de març i
abril; la renovació de l’acord
amb el qual s’aproven les mesures per a limitar la pol·linització
creuada entre plantacions de
cítrics, amb les quals s’evita la
pinyolà; i també sol·liciten
comptar amb una preferència
comunitària per a vendre al

mercat europeu segons l’acord
del Principi Fundacional de la
UE de preferència Comunitària.
També es va participar en la
concentració a València del 25 de
febrer, i en el ple de Nules es va
aprovar demanar a la Conselleria
d’Agricultura la signatura de
l’acord per a limitar la pol·linització creuada; i l’autorització per a
l’ús contra el cotonet de matèries
actives prohibides per la UE.

L’Ajuntament de Nules ja ha
tancat la programació del XV
Congrés de Citricultura de la
Plana, que tindrà lloc l’1
d’abril amb el lema Recuperar
la citricultura tradicional i sostenible des de la diferenciació i
l’escolta activa al consumidor.
El saló d’actes de la Caixa
Rural acollirà aquesta nova
edició, que començarà a les
9.00 hores amb la inauguració

i es tancarà amb una taula
rodona a les 17.30.
Entre els ponents destaca la
presència
d’Inmaculada
Rodríguez Piñero, eurodiputada i membre de la Comissió de
Comerç Internacional, que parlarà a les 11.00 sobre El comerç
en el mercat europeu.
També intervindrà Juan
José Lliso, tècnic d’investigació
i desenvolupament de la
Conselleria d’Agricultura, amb
Rentabilitat en el sector agroalimentari. Valor afegit en cítrics.
Altres dels temes que es
tractaran seran la bresquilla
de Calanda com a exemple de
posada en valor per la diferenciació; les ferramentes digitals
per a aportar seguretat alimentària, qualitat i transparència al consumidor; innovació agroalimentària; com
recuperar la citricultura tradicional i sostenible des de la
diferenciació i la innovació; la
posada en valor del producte
des del punt de vista del consumidor, o la figura de qualitat
diferenciada, entre d’altres.

La Cooperativa celebra la V Fira Agrícola
Sant Josep 2022 del 16 al 18 de març
Com ja és tradicional, amb
motiu de la festivitat del seu
patró, la Cooperativa Agrícola
Sant Josep de Nules organitza la
seua Fira Agrícola, que enguany
complix el cinquè aniversari.
Així doncs, del 16 al 18 de
març les instal·lacions de la
Cooperativa acullen diverses
empreses del sector, les quals
exposen els seus productes per
al camp i també realitzen una
sèrie de xarrades.
La inauguració de la V Fira
Agrícola Sant Josep tindrà lloc
el 16 de març a les 12.00 hores.
A continuació, Eitelux oferirà
una xarrada sobre autoconsum
fotovoltaic en vivendes unifamiliars, i a les 13.00 Guifion exposarà diverses solucions en telecomunicacions, internet i video
vigilància.
El dijous 17 intervindran des
de les 12.00 Syngenta, Compo i
Himalaya, mentre que a les
17.30 el club local Trinoulas i
Povita parlaran de tecnificació i
seguiment de l’esport, i faran
un curs de seguretat aquàtica.
Per últim, el divendres 18 a
les 12.00 Nutripienso tractarà
les tendències de mercat.
La
programació
també
inclou la missa de difunts del
dijous a les 19.00 hores a l’església Arxiprestal i la missa en

L’autora del cartell, Daniela Montero (segona xiqueta des de l’esquerra).

U Daniela Montero
guanya el concurs de
dibuix per a dissenyar
el cartell de la nova
edició de la mostra
honor a Sant Josep del dissabte
19 a les 12.00, després de la qual
es dispararà una mascletà.
Cal destacar que el cartell de
la Fira Agrícola 2022 ha sigut

realitzat per la xiqueta Daniela
Montero Carratalà, de 6éA del
Nou Pedro Alcázar, que va
guanyar el concurs de dibuix
convocat per la Cooperativa.
En segon i tercer lloc, respectivament, van quedar els seus
companys de classe Álvaro
Conde Martín i Edurne Pérez
Monzonís. Tots tres van rebre la
felicitació del president de la
Cooperativa, Ramón Arenós, i
del director, Fernando Peris,
així com de la directora del CEIP
Nou Pedro Alcázar, Carmen
Ballester.
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El VIII Circuit de Carreres Populars
arranca el 3 d’abril amb el 10k
La XI Rodeno Noulas, prevista inicialment per al 13 de març, s’ha ajornat al 30 d’octubre
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Presenten el primer
Duatló Sprint i Duatló
Escolar de Mascarell

L

a localitat de Nules
reprendrà el seu Circuit
de Carreres Populars amb
la huitena edició el proper 3 d’abril, amb el ja tradicional 10k Nules. Aquesta serà la
primera d’un total de quatre
curses que es succeïran els
pròxims mesos fins a l’octubre.
Així ho van anunciar el regidor d’Esports de l’Ajuntament
de Nules, Gabriel Torres, i el president del Club Atletisme
Noulas, Emilio Pedro Galindo,
que van donar a conéixer la
nova edició del Circuit de
Carreres Populars de Nules amb
la presentació del seu cartell.
Tot i que inicialment estava
previst que la primera cursa
d’aquest cicle fora la XI Rodeno
Noulas, prevista per al 13 de
març, aquesta carrera de muntanya ha hagut d’ajornar-se per
motius aliens a l’organització.
De fet, ara aquesta serà la
quarta i última prova del cicle
nuler, i s’ha tornat a programar
per al 30 d’octubre.
CALENDARI

Així doncs, el circuit arrancarà
el 3 d’abril amb el 10k Nules i li
seguiran el 15 d’agost la Volta a
Peu Trofeu Sant Roc a les platges de Nules, i el 25 de setembre
una nova edició del 5k
Entremuralles Mascarell.
El regidor d’Esports, Gabriel
Torres, comenta que «aquest circuit està molt consolidat a la
nostra població i compta amb
molt de prestigi, de fet la participació és molt alta tant de professionals com d’aficionats».

U EL NULER PEDRO FANDOS
ES PROCLAMA NOU CAMPIÓ
D’ESPANYA DE LLUITA SAMBO

El president del CA Noulas, Emilio Pedro Galindo, amb el regidor Gabriel Torres.

Diego Piqueras, Gabriel Torres i Felipe Sánchez van presentar la prova.

Per
aixó
«des
de
l’Ajuntament de Nules donem
suport cada any a aquest esdeveniment que és ja tot un referent
a la província de Castelló. Per
tant, ens trobem treballant juntament amb el Club Atletisme
Noulas per a que aquesta nova
edició siga també tot un èxit de
participació».

Les persones interessades ja
poden fer la corresponent inscripció per a participar en la primera d’aquestes carreres, el
10k, en la web www.urbanrunningcastellon.com. La cursa tindrà
una prova per a persones amb
diversitat funcional i s’obsequiarà amb un pernil al primer
equip i al més numerós, patrocinats per Cafetería La Tertulia i
Caixa Rural. També hi haurà
premis per als tres primers classificats i trofeu per als veterans.
D’altra banda, els participants que ja s’havien inscrit per
a la Rodeno de març poden
mantindre la inscripció o demanar la devolució dels diners amb
un correu a viurbanrunningcastellon@gmail.com.

L’Ajuntament de Nules i el
club Trinoulas ja ultimen els
preparatius per a una nova
prova esportiva que s’estrenarà el 9 d’abril, el Duatló
Sprint Mascarell, que també
compta amb la col·laboració de
la Diputació de Castelló i la
Federació de Triatló de la
Comunitat Valenciana.
La prova va ser presentada
pel regidor d’Esports, Gabriel
Torres; l’alcalde de Mascarell,
Felipe Sánchez, i el president
del Trinoulas, Diego Piqueras
El duatló tindrà lloc a les
16.30 hores, forma part del
Circuit Provincial Diputació
de Castelló i tindrà un recorregut de 5.200 metres a peu (dos
voltes), 20.000 metres en bici

El dissabte 5 de març, l’esportista
nuler Pedro Fandos Planelles va disputar el campionat d’Espanya de lluita sambo en la categoria senior (-79
kg), en la qual va aconseguir guanyar

tots els combats amb superioritat.
Així va conquerir per primera vegada
el títol de campió d’Espanya en
aquesta modalitat i es va classificar a
més per a l’europeu i el mundial.

U EL CEIP NOU PEDRO
ALCÁZAR REP A DOS
ESPORTISTES OLÍMPICS

U La Volta a Peu Trofeu
Sant Roc a les platges i
el 5k Entremuralles
Mascarell completen
el nou cicle de curses

(tres voltes) i 2.600 metres més
a peu (una volta). L’eixida i la
meta estaran en l’aparcament
de Mascarell i podran participar un màxim de 500 esportistes des dels 18 anys.
La jornada es completarà a
les 9.00 hores amb el I Duatló
Escolar Mascarell, puntuable
per a la fase provincial dels
Jocs Esportius Escolars, per a
categories des de multiesport
fins a juvenil, amb recorreguts
adaptats a cada grup d’edat.
A més, es recolliran productes i material per a Ucraïna,
principalment aliments no
peribles i medicaments.
La inscripció es pot realitzar a la web www.triatlocv.org
fins el proper 6 d’abril.

Gràcies al Comité Olímpic Espanyol i la
Fundació Trinidad Alfonso, el CEIP Nou
Pedro Alcázar va rebre la visita dels
esportistes olímpics Javier García
Delgado i Montse Puche Díaz.
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2021: ejemplo de
gestión eficiente
CeN

E

l Ayuntamiento de Nules ha
cerrado el ejercicio del año
2021 con un remanente de
tesorería de más de cuatro
millones de euros, en concreto el
total es de 4.216.011,39 euros, unos
datos que para nuestro grupo municipal ponen de manifiesto que el
equipo
de
gobierno
del
Ayuntamiento sabe gestionar y que
está cumpliendo los objetivos marcados, ya que se están saneando las
cuentas municipales y las cifras de la
liquidación del ejercicio 2021 son
muy positivas, de hecho el remanente de tesorería total es el más elevado
de los últimos años con más de cuatro millones de euros.

MENOS DEUDA

Además, se ha conseguido seguir
bajando la deuda, que en el mes de
diciembre de 2021 se situaba en un
8,75% con 1.351.771,57 euros, cuando en el mes de junio del año 2015, al
inicio del mandato de David García
como alcalde, y tras el gobierno del
PP, la deuda era superior al 30% con
3.090.144,89 euros. Nuestro compromiso, sin duda, es de seguir reduciendo esta.
INVERSIONES

El remanente de tesorería para gastos generales es de 1.796.724,36
euros que se prevé destinar, con la
aprobación del pleno, a inversiones;
además, la cantidad correspondiente al Patrimonio Municipal del Suelo
es de 934.032,03 euros. Con estas
cifras el Ayuntamiento puede disponer de casi tres millones de euros
para invertir en actuaciones de
mejora del municipio, y en las pròximes semanas vamos a tratar de consensuar proyectos con los diferents
grupos municipales para, de este
modo, poder aprobar en pleno la
incorporación de estos remanentes
al presupuesto del ejercicio 2022 y
poder invertir en el presente y futuro de Nules.
Como siempre, como plataforma
vecinal que ejerce la escucha activa,
estamos dispuestos a recibir propuestas de nuestros vecinos para
seguir mejorando el municipio en el
que vivimos.
PAGO A PROVEEDORES

Es importante además destacar el
esfuerzo llevado a cabo a lo largo del
año 2021, y también la gestión económica realizada en esta legislatura,
que no solo se ha reflejado en el
remanente positivo, también en la
reducción del Periodo Medio de Pago
a Proveedores (PMP) que se ha reducido hasta los 26,49 días. El objetivo
es mantenir la cifra por debajo de los
30 días durante este año, y que el
dinero esté lo más pronto posible en
los bolsillos de los proveedores, autonómos y pequeñas empresas.

Hay salida
PP

N

ules ha sido ejemplo de
lucha, modelo de liderazgo y
referente de calidad. Lo ha
hecho a base de esfuerzo y de
políticas que han sabido aprovechar
la riqueza de una tierra que no solo
nos ha traído a la mesa la excelencia
de la clemenules, nos ha convertido
en plataforma para la producción del
azulejo y el despegue económico.
Hoy hay políticas que en lugar de
incentivar el talento imponen cuotas
a cada año más gravosas para quienes
trabajan por cuenta propia. Que nos
suben la tarifa eléctrica hasta el
punto de plantearnos encender la
calefacción y nos obligan a racionar
la cesta de la compra.
La pandemia nos trajo una crisis
que nos obligó a recalcular nuestro
modo de vida. Pero hay quien olvidó
gestionar en paralelo para que ahora,
dos años después, no todos nuestros
males sean consecuencia del bombardeo de la Federación Rusa a Ucrania.
Todo no es culpa de Putin, como pretende inocular Pedro Sánchez.
En Nules, la cesta de la compra,
con un incremento de un 7,6% en
febrero, el más alto de los últimos 35
años, no ha venido solo. Lo han traído políticas socialistas que han dado
la espalda al esfuerzo de las familias
y al sacrificio de los emprendedores.
Nos han sometido a impuestos, cada
vez más gravosos, en lugar de oxigenar las economías domésticas.
Las familias, los comercios, las
empresas, se han visto sometidas a
unas subidas de la luz escandalosas
que han rozado sin sonrojo los 600
euros/MWh. Porque quienes gobiernan han convertido un recurso básico en un objeto de lujo.
Las familias lo están pasando mal
y nuestro tejido económico no lo
pasa mejor. Hoy los agricultores, que
son un referente para Nules, siguen
reclamando ayudas para salir de las
plagas que han alimentado aquellos
que están al frente de las instituciones. El cotonet o la pinyolà como principales castigos de una izquierda que
niega fondos a quienes hoy todavía
creen en el poder de esta tierra magnífica que nos ha dado la clemenules.
Y las empresas, en especial las del
sector del azulejo, que a los costes de
la luz suman los del gas, el que tan
solo hace un año era 10 veces más
económico. Cercados por un incremento de los costes de producción
anuncian cierres temporales de plantas y el despido de sus trabajadores
sometidos a ERTE (Expedientes de
Regulación Temporal de Empleo).
Un camino difícil que exige altura
de miras. La de un Ayuntamiento al
que le pedimos la acción que promueva desarrollo y oportunidades.
Porque Nules tiene salida. Solo hay
que buscarla. Y para hallar el camino,
dejarse guiar por quienes mejor
conocen esta tierra: nuestros agricultores, nuestros empresarios, nuestros
comerciantes, nuestros vecinos. En
definitiva, dejarnos guiar por Nules.

8-M, mujeres
trabajadoras
PSPV-PSOE

E

l 8 de marzo celebramos el día
de la mujer trabajadora. Pero
deberiamos explicarlo mejor,
es el día donde las mujeres
celebran los derechos laborales que
tantos años y esfuerzos les ha costado
a las propias mujeres conseguir. Los
derechos adquiridos deben consolidarse y los derechos que no se han
conseguido reivindicar-se.
Pero no todas las mujeres tienen
derechos laborales, no todas tienen
quien las defienda. En nuestro municipio es fácil encontrarlas. ¿Quién no
ha ido por nuestros caminos rurales
entre el pueblo y la playa y hemos
visto escenas de explotación sexual?
Porque es eso, explotación sexual, no
hay otro nombre. Y ya casi nos hemos
inmunizado ante esta imagen, la
hemos normalizado. Giramos la cabeza y negamos haberlo visto.
La prostitución existe porque hay
demanda; la explotación sexual es
una de las formas más terribles de
violencia contra las mujeres.
La sociedad que queremos construir es una donde los cuerpos de las
mujeres y niñas no puedan ser objetos de consumo al servicio de los
deseos de otros.
Los últimos datos publicados por
la Oficina de las Naciones Unidas
sobre la Droga y el Delito y la Unión
Europea indican que las mujeres y las
niñas representan el 71% de las víctimas detectadas en todo el mundo y el
80% de las víctimas identificadas en
Europa occidental. El 95% de ellas
acaban explotadas en la prostitución,
lo que pone de manifiesto la muy
estrecha relación que hay entre la
trata y la prostitución.
Este 8 de marzo hemos hecho un
llamamiento para construir un gran
consenso político y social dirigido a
la abolición de la prostitución en
nuestro pueblo, un proceso largo y
complejo que tiene que estar marcado por iniciativas legislativas en
todos
los
niveles
de
la
Administración pública y políticas
públicas adecuadamente financiadas, al tiempo que requiere de grandes cambios en nuestra sociedad,
especialmente entre los hombres.
Por todo ello pedimos a toda la
corporación municipal que colaboremos en la creación de un plan municipal de abolición de la prostitución.
Un plan que aborde la educación de
la ciudadanía para reconocer este
abuso. La persecución de los clientes,
ya que la demanda de sexo es la base
para que exista la prostitución.
Colaborar con las administraciones
nacional y autonómica para ayudar a
las mujeres a denunciar la explotación sexual a las que están sometidas.
Nules debe ser un municipio que
luche por la igualdad real entre todas
las personas, y para ello no debemos
olvidarnos de las más débiles y que se
encuentran más abajo en cuanto a
derechos y protección.

Què poc és un sol
dia, companyes
Més Nules

Q

uè poc és un sol dia, companyes» escrivia la Gioconda
Belli en el seu poema.
D’acord amb ella, pareix
que el 8 de març siga l’únic dia en el
que les dones tinguem veu per a reivindicar-nos, encara que les agressions i les desigualtat les visquem
dia rere dia.
Les companyes i companys de Més
Nules volem fer una crida pública a
sumar-se a les celebracions reivindicatives del 8 de març.
Les treballadores i treballadors del
nostre País Valencià i de la resta de
l‘Estat, ens trobem sense dubte en un
moment històric que no podem
obviar sense tindre conseqüències
funestes. Així, no podem mantindre’ns inactius ni indiferents davant
d’una situació amb una taxa de desocupació inadmissible, especialment
la juvenil i la de les dones. De la
mateixa manera, no podem ni devem
resignar-nos a patir un món laboral
desestructurat, amb convenis col·lectius ferits de mort, un món on alló
que impera és la llei del més fort, on
la precarització salarial i de les condicions de treball ens condueixen
directament a un context d esclavització creixent, i on la classe obrera
cada volta està més empobrida, sotmesa a la temporalitat i a la parcialitat, i molt més expossada a la siniestralitat laboral i a l exclussió social.
Menció diferenciada mereix la
situació de les treballadores i treballadors citrícoles que tant bé coneixem al nostre poble. A les seues dificultats habituals, i a les que comparteix amb la resta de col·lectius, cal
afegir ara la crisi profundíssima del
nostre camp, amb campanyes cada
volta més curtes i amb el vergonyós
comportament d’alguns mal anomenats polítics espanyols.
Doncs bé, davant de les polítiques
neoliberals i austericides que ens han
portat fins ací, i davant dels que les
impolsen i de les seues trames
corruptes, diguem prou.
És per tot això que des de Més
Nules volem encoratjar a dones,
homes, xiquets i xiquetes a lluitar
per una societat més igualitària, una
societat en la que puguem triar lliurement el que volem ser i a qui estimar. Unes noves maneres de relacionar-nos que no passen només pel Dia
Internacional de la Dona, sinó que
hem de treballar tots dia a dia, canviant el nostre comportament individual per a així poder canviar la nostra societat.
Cal desfer-nos de la por a la lluita
feminista que moltes vegades ens
donen els mitjans de comunicació i
la cada vegada més pròspera ultradreta instal·lada tant al País Valencià
com en la resta d’Espanya.
Cal desfer-nos de la por i unir-nos
a la lluita, ja que com deia Angela
Davis «el feminisme és la idea radical
de que les dones som persones».
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EL 3 D’ABRIL, UNA MATINAL DE
BALLET I DANSA PER A XIQUETES
I XIQUETS AMB‘EL CASCANOUS’

ELS BOUS TORNEN A NULES
EL 9 D’ABRIL EN LES FESTES
DEL BARRI DEL SALVADOR

CARACETA CEAM I LA CORAL
SANT BARTOMEU ACTUEN DINS
DE LA PROGRAMACIÓ CULTURAL

U El Grup de Veus Música Viva
tancarà el Mes de la Sarsuela de
la programació cultural el 26 de
març amb el concert ‘Gran
Antologia de la Sarsuela’, al
Teatre Alcázar a les 19.00 hores.
A més, el 2 d’abril oferiran el
recital de música sacra ‘Haendel
vs Vivaldi’, a l’església de la
Immaculada a les 20.00 hores.

U Arriba una nova edició de
Nules Negre. De l’1 al 3 d’abril
Cosas&Musas rebrà als escriptors Virginia Feito, José Luis
Muñoz i David Jiménez a la
Biblioteca. Del 4 al 8 hi haurà
activitats a l’IES Gilabert i també
per als escolars als comerços. Per
últim, el dia 10, ‘Relats oscurs’ al
pati del Museu de Medallística.

U El proper diumenge 3 d’abril
els més menuts podran gaudir
amb una matinal de ballet i
dansa al Teatre Alcázar pensada
per a ells. Des de les 11.00 hores
es representarà un muntatge
d’‘El Cascanous’ de Tchaikovsky
destinat al públic infantil per a
que s’apropen a aquest tipus
d’espectacle.

U Les festes tornaran al barri
del Salvador de Nules del 7 al 10
d’abril. Unes celebracions que
també suposaran un nou inici
per a les exhibicions taurines a
la localitat. Serà el dissabte 9
d’abril, amb un bou de la ramaderia Marqués de Albaserrada,
patrocinat per l’associació
L’Esmorzar del Bou.

U El grup Caraceta Ceam representarà l’obra ‘Tot el que
rellueix no és or’ el dissabte 9
d’abril al Teatre Alcázar (19.00
hores) dins de la programació
cultural. Per la seua banda, la
Coral Sant Bartomeu oferirà un
concert de música sacra el diumenge 10 d’abril a les 20.00
hores a l’església arxiprestal.

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

NULES NEGRE TORNA AMB
MOLTS AUTORS I ACTIVITATS
DES DE L’1 I FINS EL 10 D’ABRIL

TRANSPORT URBÀ

MÚSICA VIVA TANCA EL MES DE
LA SARSUELA EL 26 DE MARÇ I
ACTUA TAMBÉ EL 4 D’ABRIL

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

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

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

L’ECOPARC

Pujada 		

8:39

DIA

CARRER

DIA

CARRER

DIA

CARRER

DIA

CARRER

15

CL CUEVA SANTA, Nº 31

20

AV DIAGONAL, Nº 4

25

CL SAN BARTOLOME, Nº 2

30

CL PURISIMA, Nº 89

16

CL MAYOR, Nº 60

21

CL CUEVA SANTA, Nº 31

26

AV DIAGONAL, Nº 4

31

CL S. BARTOLOME, Nº 2

17

CL MAYOR, Nº 70

22

CL MAYOR, Nº 60

27

CL CUEVA SANTA, Nº 31

18

CL PURISIMA, Nº 89

23

CL MAYOR, Nº 70

28

CL MAYOR, Nº 60

19

CL SAN BARTOLOME, Nº 2

24

CL PURISIMA, Nº 89

29

CL MAYOR, Nº 70

PROMO FIBRA
6+6

