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Manuel Peris bat el 
rècord del 10k de 
Nules amb 30.09

U El VIII Circuit de Carreres 
Populars de Nules va arran-
car amb el 10k, que va reunir 
més de 150 atletes i va tindre 
com a protagonista el nuler 
Manuel Peris, amb un nou 
rècord de la prova. PÀGINA 11

Apropen el Benicató 
als escolars amb un 
taller d’arqueologia
U L’Ajuntament de Nules ha 
posat ja en marxa un taller 
d’arqueologia per a donar a 
conéixer la vila romana del 
Benicató als alumnes de dife-
rents centres educatius de la 
província de Castelló. PÀGINA 9

Nules, 
referent per la 
diferenciació 
de la 
clemenules

El regidor César Estañol, Marisol Ballester (Caixa Rural); el secretari autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes; el president de la Diputació, José Martí; i l’alcalde, David García.
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L’Ajuntament de Nules tanca 2021 
amb un romanent de 4 milions €

L ’Ajuntament de Nules ha 
tancat l’exercici de l’any 
2021 amb un romanent de 
tresoreria de més de qua-

tre milions d’euros, en concret 
el total és de 4.216.011,39 euros, 
unes dades que per a l’equip de 
govern demostren que sap ges-
tionar i que està complint amb 
els objectius marcats ja que 
«s’estan sanejant els comptes 
municipals i les xifres de la 
liquidació de l’exercici 2021 són 
molt positives; de fet, el roma-
nent de tresoreria total és el més 
elevat dels últims anys, amb més 
de quatre milions d’euros, un 
59% major que el corresponent a 
l’exercici de l’any 2020», explica 
el regidor d’Hisenda, Guillermo 
Latorre. 

A més, s’ha aconseguit seguir 
baixant l’endeutament que al 
mes de desembre del 2021 se 
situava en un 8,75%, amb 
1.351.771,57 euros, quan al mes 
de juny de l’any 2015, a l’inici 
de l’anterior legislatura, 
l’endeutament era de més del 
30% amb 3.090.144,89 euros, «i 
anem a seguir treballant en 
aquesta línia per a que l’endeu-
tament s’acoste a zero», matisa 
Latorre.  

No obstant això, des de 
l’Ajuntament de Nules es desta-
ca que l’informe del departa-
ment d’intervenció que acom-
panya aquesta liquidació del 
pressupost de l’exercici 2021 
conclou que es compleix l’objec-
tiu d’estabilitat pressupostària, 
així com la regla de despesa al 
no excedir els límits estabkuts 
en l’exercici, i també es com-

Es preveu destinar 1,8 milions a inversions, el deute municipal baixa més i se situa en el 8,75%

pleix el límit d’endeutament.  
Amb tot, el romanent de tre-

soreria per a despeses generals 
és de 1.796.724,36 euros que es 
preveu destinar, amb l’aprova-
ció del plenari, a inversions; a 
més, la quantitat referent al 
patrimoni municipal del sòl és 
de 934.032,03 euros. Davant 
açò, l’alcalde David García, 
assenyala que «amb aquestes 
xifres l’Ajuntament pot dispo-
sar de quasi tres milions d’euros 
per a invertir en actuacions de 
millora del municipi; per tant, 
anem a consensuar projectes 

amb els diferents grups munici-
pals per a així portar al ple del 
mes d’abril les propostes per a 
la seua aprovació».  

 
PAGAMENT A PROVEÏDORS 
Des de l’Ajuntament es vol des-
tacar l’esforç portat a terme al 
llarg de l’any 2021 i també la 
gestió econòmica realitzada en 
aquesta legislatura que no sols 
s’ha reflectit en el romanent 
positiu, també en la reducció 
del període mitja de pagament a 
proveïdors (PMP)  que s’ha 
reduït fins als 26,49 dies.

U FUMIGUEN AMB 
HELICÒPTER LA FINCA DE 
EL POU PELS MOSQUITS

L’Ajuntament de Nules va fumigar el 
6 d’abril amb helicòpter la finca de El 
Pou per previndre mosquits quan 
pugen les temperatures. Es van utilit-
zar 5.000 litres de Vectobac 12. 

U NULES ACOLLIRÀ 
AQUEST ESTIU XIQUETS I 
XIQUETES SAHRAUÍS   

Nules acollirà aquest estiu xiquets i 
xiquetes refugiats del Sahara i 
reprèn, a més, la seua col·laboració 
amb el programa ‘Vacances en Pau’ 
que organitza l’associació Smara.

U GRÀCIES A TOTS ELS 
VEÏNS PER LA SOLIDARITAT 
AMB UCRAÏNA

El punt de recollida de material 
d’ajuda per a Ucraïna a l’Ajuntament 
ha tancat després de recaptar 10 
tones de material. Es pot seguir apor-
tant a través de Cáritas o Creu Roja.

U NULES REHABILITARÀ   
EL CASAL JOVE AMB LES 
PROPOSTES DEL VEÏNAT     

El 26 de març va tenir lloc al Casal 
Jove una trobada de joves amb 
l’arquitecte local Manuel Miralles per 
a avaluar les propostes presentades 
per a rehabilitar aquest espai.

IMunicipal

L’Ajuntament de Nules es va reunir amb 
representants de l’empresa  Guzmán 
Minerales, que preveu invertir 7 milions 
d’euros en l’ampliació de la seua planta 
industrial al polígon La Mina.

U SUPORT MUNICIPAL A 
L’AMPLIACIÓ DE L’EMPRESA 
GUZMÁN MINERALES

U LA PLATJA DE LES MARINES 
COMPTA AMB UNA PISTA DE 
PETANCA I UNA NOVA 
PASSAREL·LA ACCESSIBLE 

L’Ajuntament de Nules està portant a 
terme diferents actuacions de millora 
i embelliment d’algunes zones de les 
seues platges per a que el veïnat i les 
persones visitants puguen gaudir-les 
en les vacances de Setmana Santa i 
Pasqua; en concret, uns dels espais 
que s’ha beneficiat d’aquestes 
accions ha sigut la platja de les 
Marines, que compta amb un nou 
servei, com és la pista de petanca 
que s’ha construït recentment, i amb 
una nova passarel·la accessible. S’ha 
actuat també en la resta del litoral 
adequant totes les platges; i s’ha 
seguit amb el pla d’embelliment de 
les platges pintant el mobiliari urbà, 
com ara els bancs, entre d’altres. 
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L’EDAR Nules-La Vilavella 
compta amb un romanent 
de més de 27.000 euros

La Comunitat d’Abocaments 
Nules-la Vilavella (EDAR) ha fet 
balanç de la liquidació de 
l’exercici 2021 i compta amb 
un romanent de tresoreria de 
27.239,62 euros, així ho van 
anunciar el 7 d’abril el presi-
dent de l’entitat i alcalde de 
Nules, David García, i la vice-
presidenta i alcaldessa de la 
Vilavella, Carmen Navarro. 

De manera que, amb aquest 
superàvit l’actual junta direc-
tiva ha acordat reduir l’aporta-
ció dels ajuntaments de Nules 
i de la Vilavella. 

Tots dos van assenyalar que 
l’EDAR porta des de 2019 amb 
deute zero i amb uns comptes 
sanejats; així, el seu president 
recorda que les dades corres-
ponents als anys 2007 a 2015 
eren preocupants: «varem 
haver de pagar el deute amb la 
Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer, que en 2015 era de 
239.159,04 euros, més prop de 
30.000 euros d’interessos i abo-
nar les factures relatives al ser-
vei de Policia d’Abocaments 
impagades a l’empresa Facsa 
per quasi 140.000 euros».

L’alcaldessa de la Vilavella, Carmen Navarro, i l’alcalde de Nules, David García.

L’Ajuntament segueix 
adquirint documentació 
històrica del municipi
L’Ajuntament de Nules, des de 
la seua regidoria de Patrimoni 
i Arxiu, segueix compromès a 
recuperar documents que per-
meten estudiar i emplenar 
retalls de la seua història, tal 
com fa des que s’iniciara la 
present legislatura.  

Recentment s’han adquirit 
còpies digitalitzades de les 
fotografies relatives a Nules i a 
Mascarell, datades a l’any 
1919, pertanyents al Arxiu 
Mas de la Fundació Institut 

Amatller d’Art Hispànic. 
També s’ha adquirit a una lli-
breria antiquària de València 
documents de finals del segle 
XIX relatius a la construcció de 
la Nova Sèquia Major de Nules. 

L’edil de Patrimoni i Arxiu, 
Guillermo Latorre, destaca la 
importància d’aquestes adqui-
sicions «que ens permetran 
estudiar períodes de la nostra 
història desconeguts, a més 
d’ampliar el fons arxivístic i 
centralitzar la documentació».

Les Corts reclamen protecció per a 
les Casetes però el Senat ho rebutja

L ’Ajuntament de Nules tor-
narà a demanar a la 
Generalitat la declaració 
de bé d’interés cultural 

(BIC) i bé de rellevància local 
(BRL) per les Casetes, que en les 
darreres setmanes han rebut 
notícies positives, però també 
negatives per al seu futur. 

Les primeres arribaven el 24 
de març, quan les Corts 
Valencianes van donar suport de 
manera unànime a reclamar al 
Ministeri la protecció del litoral 
de Nules i de les seues Casetes. 
Fins i tot es demana a la direcció 
general de Costes que permeta 
mantindre el mur provissional 
construit per l’Ajuntament el 
darrer mes de novembre. 

Per contra, el 6 d’abril, el ple 
del Senat va rebutjar la propos-
ta del PP de modificar la llei de 
Costes per a protegir les cons-
truccions tradicionals situades 
en la línia de costa i que han 
sigut incorporades al domini 
públic marítim-terrestre, quan 
en el moment de la seua cons-
trucció contenien eixa definició 
i que, d’acord amb l’actual legis-
lació, hauran de ser derribades 

L’Ajuntament reactivarà la petició de BIC per aquestes construccions amb el suport autonòmic

quan arribe la fi de la concessió, 
com ocorre a Nules, Xilxes o 
Torre la Sal (Cabanes). 

L’alcalde de Nules, David 
García, ha lamentat que el 
Senat deixe «escapar una opor-
tunitat important per a modifi-
car la Llei de Costes, la qual cosa 
haguera sigut positiva per al 
poblat marítim de Nules, que 
porta molts anys castigat. 
Caldria preguntar al PSOE per-

qué vota en contra i dona 
l’esquena als veïns».  

Cal destacar que veïns de 
Nules, així com d’Orpesa, 
Cabanes, i Moncofa, van seguir 
el debat a la Cambra Alta. La ini-
ciativa va rebre 118 vots a favor 
(PP, Cs, Vox o Compromís), 21 
abstencions (Esquerra, EH-Bildu, 
Junts per Catalunya i Geroa Bai) 
i 124 noes (PSOE, PNV i Partido 
Aragonés).

Els veïns de Nules continuen lluitant per defensar les Casetes de la mar.

U SEGUIMENT DE L’ESTAT DEL 
TERME MUNICIPAL DESPRÉS 
DEL TEMPORAL DE PLUGES

Una representació de l’Ajuntament 
de Nules va recórrer els llocs més 
afectats pel darrer temporal de plu-
ges del mes de març per a poder ava-
luar els danys i fer seguiment de la 

situació per previndre noves incidèn-
cies. Alguns dels trams més afectats 
del terme municipal van ser els 
passos del barranc El Torrent o els 
camins de Moncofa i de Cardanelles.  

El regidor de Patrimoni mostra els nous documents adquirits.
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 IAgricultura 

Les instal·lacions de la Cooperativa van acollir la V Fira Agrícola.

La Cooperativa Agrícola Sant Josep va 
celebrar amb gran èxit la V Fira Agrícola
Del 16 al 18 de març, amb 
motiu de la festivitat del seu 
patró, la Cooperativa Agrícola 
Sant Josep de Nules va organit-
zar una nova edició de la seua 
Fira Agrícola, que va complir ja 
el cinquè aniversari. 

Cada any, aquesta fira es con-
solida entre el sector, amb un 
major nombre de visites i ofe-
rint major quantitat de serveis i 
productes, així com descomptes 
per als socis i clients de la 
Cooperativa Agrícola. 

Per això, des de l’entitat 
volen mostrar el seu agraïment 
a tots els assistents, així com als 
proveïdors i representants, espe-
cialment a Caixa Rural Nules, 
Ajuntament de Nules, CEIP Nou 
Pedro Alcázar, Guifion, 
Syngenta, Compo Expert Spain, 
Arvipo, Ferretería Escrig, New 
Holland Agriculture i Gesanul. 

Durant la fira, els assistents 
van poder veure una exposició 
tant de maquinària actual com 
de ferramentes tradicionals, 
així com conéixer les activitats 
que desenvolupa la Cooperativa 
i assistir a diverses xarrades. 

A més, Provita va impartir un 
curs sobre primers auxilis per al 
Trinoulas i es va signar el conve-
ni pel qual la Cooperativa 
Agrícola Sant Josep patrocina el 
club esportiu de Nules.

Esquerra, el regidor d’Agricultura, César Estañol, presenta la taula rodona que va tancar el congrés. Dreta, les autoritats que van inaugurar el fòrum, juntament amb part de la corporació municipal.

Nules reuneix el sector citrícola per 
recuperar la citricultura tradicional

R ecuperar la citricultura 
tradicional i sostenible 
des de la diferenciació i 
la valoració dirigida al 

consumidor, va ser el tema de 
les ponències del XV Congrés de 
Citricultura de la Plana que es 
va celebrar a Nules l’1 d’abril.    

L’acte d’inauguració va estar 
presidit per l’alcalde, David 
García; el secretari autonòmic 
d’Agricultura, Roger Llanes, en 
representació de la Conselleria 
d’Agricultura; el president de la 
Diputació de Castelló, José 
Martí; el regidor d’Agricultura, 
César Estañol; i la presidenta de 
la Caixa Rural Sant Josep de 

El XV Congrés de Citricultura de la Plana vol ser referent per a la diferenciació de la Clemenules 

Nules, Marisol Ballester. 
Tots ells van assenyalar la 

importància de la diferenciació 
de la clemenules per a millorar 
les condicions del llaurador.      

Precisament arran de l’edició 
anterior, celebrada l’any 2019, 

va nàixer l’any 2021 l’Associació 
per la diferenciació i posada en 
valor de la qualitat de la cleme-
nules de la comarca de la Plana 
de la província de Castelló,  i en 
la edició de 2017, la Plataforma 
per la Dignitat del Llaurador.     

La Cooperativa ha col·laborat amb 250 euros en el I Duatló Sprint Mascarell.

El congrés va comptar amb 
professionals de prestigi del sec-
tor citrícola i d’altres relacio-
nats amb la sostenibilitat i el 
consum. Cal destacar la presèn-
cia de l’eurodiputada i membre 
de la Comissió de Comerç 

Internacional, Immaculada 
Rodríguez Piñero, qui va parlar 
del comerç en el mercat europeu. 

El congrés es va tancar amb 
una taula rodona formada per 
Inmaculada Sanfeliu, presiden-
ta del Comité de Gestió de 
Cítrics; Juan Vicente Moros, pre-
sident de  l’Associació per la 
diferenciació de la clemenules 
de la Plana; José Fco. Nebot, res-
ponsable de la sectorial de 
cítrics de la Unió de Llauradors i 
Ramaders; Cristóbal Aguado, 
president d’AVA-ASAJA; i 
Manolo Cases, president de la 
cooperativa d’exportació Cítrics 
de Nules Coop. V.
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Jornada de Puertas Abiertas Infantil 
y Primaria • Actividades al aire libre 
• Talleres • Castillos hinchables • 
Escalada • Tarta • Pintacaras • 
¡y muchas sorpresas más!

CURSO DE VERANO 2022
SORTEAMOS UNA BECA COMPLETA

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

Ven a celebrar nuestro

25   Anniversaryth

SÁBADO

7
MAYO
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 IMedi ambient

En verd

E
l CEIP Cervantes de 
Nules disposa d’un jardí 
a la part nord de l’edifi-
ci, d’aproximadament  

400 metres quadrats, on tro-
bem diferents tipus d’arbres, 
arbustos i plantes. 

Entre els arbres trobem: 
palmeres de jardí, pins, 
acàcies, alvocats, cedre de 
l’Himàlaia, etc. Entre els 
arbustos veiem: gessamins, 
buguenvíl·lies, bardissa, roma-
ní i altres varietats de plantes. 

Fa uns anys, dues palmeres 
van començar a emmalaltir i 
assecar-se. Estaven sent ataca-
des pel morrut de les palmeres. 
Alumnes i mestres, preocupats 
per aquest succés, van 
començar a informar-se i estu-
diar què era el morrut de les pal-
meres i,  a més a més,  quines 
malalties podien afectar les 
palmeres i la resta d’arbres 
com els pins, acàcies, etc. Van 
aparèixer diversos noms com 
l’esmentat morrut, la proce-
ssionària del pi, el pugó, etc. 

Ens vam adonar que la 
major part d’aquestes malal-
ties eren provocades per insec-
tes i cucs. Havíem d’ajudar els 
arbres del nostre jardí. 

Se’ns van plantejar dues 
possibilitats: d’una banda, 
sol·licitar a l’Ajuntament la 
utilització de productes quí-
mics per acabar amb les pla-
gues i, d’altra banda, utilitzar 
els depredadors que aquests 
insectes tenen. 

La decisió va ser unànime, 
anàvem a utilitzar els ocells 
insectívors com a reguladors i 

El CEIP Cervantes atrau ocells 
contra els insectes del seu jardí

controladors dels insectes que 
atacaven els arbres del jardí. 

Es va buscar informació sobre 
ocells insectívors que entren al 
jardí, com el viler, el carboner i 
la merla. A més, els havíem vist 
rondar en infinitat d’ocasions. 
Havíem de fer que mengessin al 
jardí i que nide-ssin i hi visque-

ssin. Vam decidir fer casetes 
niu per als ocells.  

Els alumnes van buscar un 
model de caseta i vam decidir 
construir-ne diverses. Una per 
curs. Es va fer un llistat amb 
els materials i les eines que es 
necessitaven. Van caldre: 
claus, cola, serra, llima, mar-
tell, alicates, oli de llinosa, tre-
pant i, naturalment, la fusta. 

Es van fer plantilles, es van 
tallar les peces, es van polir, es 
van muntar i es van pintar per 
protegir-les de la pluja. Cada 
classe va decorar la seva. 

Els operaris de 
l’Ajuntament les van ubicar 
entre els arbres del jardí al 
gener perquè els ocells s’hi 
anessin acostumant i fossin 
habitades a la primavera. De 
moment veiem que algun 
ocell tafaneja al seu voltant. 
*Alumnes de Cinqué del CEIP 
Cervantes i mestre Vicent Alcayde

Es reuneix per primera 
vegada el Consell Educatiu 
Ambiental Municipal 
Nules fa un pas més en la posa-
da en marxa d’iniciatives 
mediambientals i de sostenibi-
litat amb la constitució, l’any 
passat, del Consell Educatiu 
Ambiental Municipal (CAEM), 
que per primera vegada s’ha 
reunit per a treballar. 

El principal objectiu 
d’aquest consell és promoure 
des dels centres educatius de la 
localitat, entre d’altres, dife-
rents campanyes mediambien-
tals municipals. En aquest sen-
tit, des de les regidories de 
Medi Ambient i d’Educació 
s’assenyala que «la coordinació 
entre l’Ajuntament i els cen-
tres educatius és molt impor-
tant per a que aquest projecte 
arribe a tota la població».    

El Consell Educatiu 
Ambiental Municipal, celebrat 
al mes de març, va estar presi-
dit pel regidor de Medi 
Ambient, César Estañol; per la 
regidora d’Educació, Rosa 
Ventura, i per la coordinadora 
de la Xarxa de Centres per la 
Sostenibilitat de Castelló, 
Virginia Gavaldá. 

A més formen part d’aquest 
consell representants dels dife-
rents centres educatius, les 
persones coordinadores de sos-
tenibilitat de cadascun dels 
centres de Nules adherits a la 
Xarxa de Centres per la 
Sostenibilitat de Castelló, 
representants de les AMPES, i 
dels seus propis consells 
mediambientals. 

 
COMPOSTATGE 
D’altra banda, l’Ajuntament tre-
balla en una iniciativa enfocada 
a conscienciar a la població més 
jove en temes relacionats amb 
el reciclatge. Es vol implantar 
en els centres educatius el com-
postatge i recentment va tindre 
lloc una reunió per a traslladar 
a les escoles aquesta proposta. 

Des de la regidoria de Medi 
Ambient  es pretén així cons-
cienciar des d’edats primeren-
ques: «en breu s’introduirà en el 
municipi el reciclatge d’orgàni-
ca, per tant estem començant a 
treballar en els centres educa-
tius el compostatge», explica el 
regidor César Estañol.

Primera reunió del Consell Educatiu Ambiental Municipal de Nules.

Els alumnes observen com s’instal·len les casetes niu per als ocells.

Corría el año 1996 cuando British School of Vila-

real (BSV) abrió sus puertas como el único 

colegio británico de la provincia y sus alumnos 

provenían de familias locales que apostaban por una 

educación en inglés como inversión para el futuro 

de sus hijos. Hoy en día, BSV se ha convertido en 

un colegio internacional donde conviven alumnos 

de 27 nacionalidades distintas y, en sus 25 años de 

historia, por BSV han pasado más de 1.000 alumnos 

que hoy son profesionales bilingües que ejercen en 

distintos ámbitos y países.

 En su desarrollo profesional han sido clave 

las competencias lingüísticas, el nivel académico y 

la educación en valores recibidos durante su etapa 

escolar en BSV. El programa de estudios actual se 

basa en el inglés como idioma vehicular y añade 

dos idiomas más a elegir entre francés, alemán y 

chino. Los alumnos se gradúan con un nivel bilingüe 

inglés-español, un nivel avanzado en otro idioma y 

un nivel intermedio en un cuarto idioma.

 Los resultados académicos son excelentes, 

con una tasa de aprobados el curso pasado del 

100% en el bachillerato británico (conocido como 

“A Levels”) y en las asignaturas españolas necesarias 

para obtener la convalidación de sus estudios 

(Selectividad) y la doble titulación británica-

española. El bachillerato británico tiene la gran 

ventaja de dar acceso directo a universidades de 

todo el mundo, sin necesidad de convalidación. 

 Los alumnos de BSV también pueden 

cursar un trimestre o un curso completo en uno 

de los 56 colegios del grupo internacional del que 

BSV forma parte: International Schools Partnership 

(ISP). Pertenecer a un grupo educativo de carácter 

mundial, con más de 50.000 alumnos,  es una 

ventaja. Los alumnos de BSV pueden conectar con 

otros de ISP para informarse de primera mano sobre 

sus experiencias personales en universidades de 

todo el mundo.

British School of Vila-real: el centro pionero de la 
enseñanza británica en la provincia de Castellón 

celebra este año su 25 aniversario de trayectoria educativa

PUBLIRREPORTAJE  
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El cicle ‘Divendres amb veu’ va continuar en març la pro-
gramació del 8-M, amb col·loquis a la Biblioteca dedicats 
a dones al treball de cura (foto), sanitat o esport.

U ‘DIVENDRES AMB VEU’, 
AMB LES DONES DE NULES

El Grup de Veus Música Viva va oferir un espectacle de 
sarsuela al Teatre Alcázar el 26 de març i un concert de 
Haendel i Vivaldi a La Inmaculada el 2 d’abril.

U SARSUELA I MÚSICA 
SACRA AMB MÚSICA VIVA

 ISocietat

El 9 d’abril, el grup de teatre Caraceta Ceam va represen-
tar al Teatre Alcázar l’obra de teatre ‘Tot el que rellueix no 
és or’, dintre de la programació cultural de primavera.

U TEATRE AL ALCÁZAR AMB 
EL GRUP CARACETA CEAM

L’església arxiprestal va acollir el diumenge 10 d’abril un 
concert de música sacra a càrrec de la Coral Sant 
Bartomeu, amb l’assistència de nombrós públic.

U CONCERT A CÀRREC DE  
LA CORAL SANT BARTOMEU

Les alumnes de l’Escola de Ballet van enlluernar als espec-
tadors del Teatre Alcázar amb la seua interpretació d’’El 
Cascanueces’ de Tchaikovsky en una matinal de dansa.

U L’ESCOLA DE BALLET 
OFEREIX ‘EL CASCANUECES’

L’alumnat del programa Jove Oportunitat (JOOP) de 
l’IVAJ va aprendre a fer mones de Pasqua en una activi-
tat intergeneracional amb l’associació Cantalobos.

U ELS JOVES APRENEN AMB 
LES JUBILADES CANTALOBOS
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Els bous al carrer tornen a Nules després 
de la covid amb les festes del Salvador
L’Esmorzar del Bou patrocina el primer bou des de la pandèmia i el sopar de tombet de bou reuneix prop d’un miler de persones

P er primera vegada des de 
la pandèmia els veïns del 
barri del Salvador de 
Nules van poder celebrar 

les seues festes, del 7 al 10 
d’abril, unes celebracions que 
justament havien començat a 
consolidar-se abans de la covid. 

Una xaranga i focs artificals 
van anunciar unes festes que 
van iniciar els actes taurins el 
divendres 8 amb vaques i bou 
embolat, abans d’una nit 
remember amb djs. 

El plat fort va arribar el di-
ssabte 9 amb el retorn dels bous 
al carrer a Nules després de la 
pandèmia. La penya L’Esmorzar 
del Bou va patrocinar un exem-
plar del ferro de Marqués 
Albaserrada, que es va soltar pel 
matí. També el dissabte va tindre 
lloc un multitudinari sopar de 
tombet de bou amb prop d’un 
miler de persones, i el diumenge 
es van celebrar els concursos de 
paelles i carajillos, a més de 
l’actuació de Rumbología. Membres de la comissió de festes amb la xaranga el primer dia de les celebracions. El diumenge pel matí es va muntar una zona de jocs per als més menuts.

El bou de Marqués Albaserrada es va embolar de vesprada. El sopar de tombet de bou va reunir quasi un miler de persones al carrer de Santa Natalia.

L’Esmorzar del Bou va  patrocinar el primer bou després de la pandèmia. FOTO: EL MOLI Les exhibicions de vaques van ser un dels plats forts de les celebracions més joves de Nules.



bBeneficios. Tarjeta prepago

Gema Carrasco

E
xiste una parte de la socie-
dad que vive en situación 
de exclusión financiera y 
no tienen capacidad de 

acceder a los servicios o productos 
financieros básicos, ya sea por ra-
zones económicas, brecha digital, 
discriminación social… Desde que 
nació Correos, las necesidades de 
la sociedad han ido evolucionando, 
pero la razón de ser de la compa-
ñía sigue siendo la misma: servir a 
los ciudadanos y hacerles más fácil 
su día a día. Bajo esta premisa, Co-
rreos tiene en su foco a las personas 
que viven en situación de exclusión 
financiera.

Teniendo en cuenta a este colec-
tivo, Correos ha puesto al servicio 
de los ciudadanos la Tarjeta Correos 
Prepago Mastercard. Se trata un 
producto financiero, de uso senci-
llo y seguro, que puede ayudar a la 
inclusión financiera de las personas 
mayores, de los habitantes de entor-
nos rurales y de otros colectivos con 
problemas de acceso a los servicios 
bancarios.

MÁS QUE UNA TARJETA PRE-
PAGO. La Tarjeta Correos Prepago 
Mastercard es una herramienta cla-
ve para luchar contra la exclusión 
financiera. Se trata de un producto 
financiero sencillo que se puede ad-
quirir de forma online y en las más de 

2.300 oficinas de Correos. Esta tar-
jeta prepago no requiere estar vincu-
lada a ninguna cuenta bancaria. Con 
ella se puede pagar en cualquier co-
mercio físico u online y realizar rein-
tegros en cualquier cajero de la red 
MasterCard y en las oficinas de Co-
rreos. Asimismo, también se pueden 
llevar a cabo transferencias de saldo 
inmediatas a otras tarjetas Correos 
prepago desde la aplicación móvil.

Con la Tarjeta Correos Prepa-
go MasterCard se puede pagar en 
cualquier comercio, comprar online 
y retirar efectivo en cajeros de todo 
el mundo o en sus oficinas. 

 ayuda a la inclusión financiera de 
determinados segmentos de pobla-
ción permitiéndoles llevar un con-

misma mediante transferencias. 
Una necesidad clave para favorecer 
la inclusión financiera de las perso-
nas mayores. 

La Tar jeta Correos Prepago 
Mastercard está pensada para per-
sonas con ingresos no recurrentes, 
inmigrantes con dificultad para tener 
una cuenta en una entidad financie-
ra, personas que viven en zonas ru-
rales donde las entidades financie-
ras tradicionales que están cerrando 
sus oficinas, personas de avanzada 
edad o pensionistas que se ven obli-
gadas a usar canales digitales para 
sus gestiones bancarias habituales 
o jóvenes con una situación labo-
rales inestable con ingresos no re-
currentes. 

Correos apuesta 
por la inclusión 

financiera
Correos pone al servicio de la sociedad la Tarjeta Correos Prepago 
Mastercard, una herramienta fácil de adquirir con el fin de facilitar 

la inclusión financiera de personas con riesgo de exclusión

    CONTENIDO OFRECIDO POR

EN EL ENTORNO RURAL. Uno 
de los problemas al que se enfrentan 
las personas que viven y trabajan en 
los pueblos es al cierre de oficinas y 
sucursales bancarias. Correos está 
completamente implicado en la lucha 
contra la exclusión financiera, espe-
cialmente en las zonas rurales. Apro-
vechando la capilaridad de su red de 
oficinas y de distribución, cuenta con 
la capacidad necesaria para ofrecer 
prestaciones que faciliten el día a día 
de las personas. Para ello ha puesto 
en marcha diferentes acciones para 
no dejar a nadie atrás en el entorno 
rural. Entre otras, ofrece la posibili-
dad de disponer de efectivo en po-
blaciones donde no hay oficinas ban-
carias, pero sí puntos de atención de 
Correos. Dentro de la estrategia de 
diversificación en servicios financie-
ros se incluye la instalación de un to-
tal de 1500 cajeros automáticos en 
los próximos años.

En esta misma línea ha puesto en 
marcha el servicio Correos Cash, en-
focado a personas en entornos rura-
les con difícil acceso a una sucursal 
bancaria. Con este servicio facilita 
las operaciones financieras básicas a 
personas que viven en entornos rura-
les para que puedan ingresar o retirar 
efectivo en las oficinas a los clientes 
de las distintas entidades bancarias 
con las que mantienen acuerdo de 
colaboración. Además, los carteros y 
carteras hacen entrega de dinero en 
cualquier domicilio de España. 

dCorreos ha puesto en mar-
cha un proyecto enfocado a 
las Administraciones Públicas 
para ayudarles a canalizar los 
fondos destinados a bonos lo-
cales, ayudas sociales, subsi-
dios… Para ello han lanzado 
una plataforma que permite 
emitir tarjetas prepago que 
se puede recargar una vez o 
de manera recurrente. El uso 
de la tarjeta se puede limitar a 
las necesidades del subsidio 
para que solo se pueda usar 
en determinadas categorías 
de comercio, zonas o hora-
rios y asegurarse que la ayuda 
se restringe a alimentación o 
librerías, a determinados co-
mercios de una población o 
que no se pueda utilizar en 
efectivo. 

Ayudas
sociales de las 
Administraciones 
Públicas

PROYECTO

bCorreos trabaja 
por la inclusión 
financiera en las 
áreas rurales de 
España

trol de los gastos que realizan y les 
posibilita realizar la compra online o 
pagar con el móvil en los principales 
wallets del mercado (Google Pay y 
Apple Pay). Otra de las ventajas que 
ofrece esta tarjeta, es la posibilidad 
de contratar un IBAN a la tarjeta, 
convirtiéndola en una cuenta de pa-
go universal donde recibir cobros, 
nóminas, pensiones o recargar la 
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U FELICITACIÓ PÚBLICA DE  
LA GENERALITAT VALENCIANA 
PER A LA POLICIA LOCAL

La Policia Local de Nules ha rebut la 
concessió de la Felicitació Pública a 
títol col·lectiu de la Conselleria de 
Justícia, Interior i Administració 
Pública de la Generalitat Valenciana 

per la seua destacada labor en la 
defensa, promoció i protecció dels 
drets i llibertats públiques durant 
l’estat d’alarma, després que el ple de 
Nules ho proposara al Consell.

Nules Negre celebra  
una nova edició amb la 
incorporació del còmic
De l’1 al 10 d’abril, Nules va 
tornar a ser seu del Festival 
Castelló Negre (FCN), un dels 
més importants a escala nacio-
nal de literatura del gènere 
negre i policíac. De fet, Nules 
és delegació del Festival 
Castelló Negre quasi des dels 
seus inicis i és referent al ser 
l’únic municipi que incorpora 
en la seua programació dife-
rents disciplines per a la pro-
moció d’aquest gènere literari. 
Enguany, com a novetat, s’ha 
incorporat el còmic.  

Les activitats es van obrir el 
dia 1 a la sala d’exposicions de 
la Biblioteca Municipal José 
Vicente Felip Monlleó, amb 
una sessió sobre la novel·la de 
Virginia Feito La señora March, 
on l’autora va excusar la seua 
presència a última hora. 

L’endemà va visitar el Club 
de Lectura Cosas & Musas 
l’escriptor José Luis Muñoz, 
Premi CSN 2022 per la seua 
novel·la Brother.Libertad. A més, 
David Jiménez va presentar el 
seu llibre El corresponsal, i 

Arantza Portabales va parlar 
de la seua obra Sobreviviendo 

Dins de les activitats per als  
joves va destacar la participa-
ció del reconegut il·lustrador i 
escriptor Joan Xipell, que va 
dibuixar el còmic El cas amagat 
als comerços de Nules, dirigit als 
escolars, per a fomentar la 
seua creativitat. Una iniciativa 
en la qual van participar els 
comerços locals, ja que es van 
repartir entre els guanyadors 
del concurs vals de descompte. 
A més, l’alumnat de l’IES 
Gilabert de Centelles va resol-
dre El Misteri dels Éssers Mutants. 

La programació es va tancar 
el dia 10 a la Biblioteca 
Municipal amb una narració 
teatralitzada de relats foscos, 
amb Marta Vicent i Javi Alfonso. 

Des de l’Ajuntament de 
Nules es vol destacar la 
importància de la col·laboració 
del Club de Lectura Cosas & 
Musas en l’organització de 
Nules Negre i d’altres activi-
tats relacionades en la promo-
ció de la lectura i dels llibres. 

David Jiménez, durant la seua intervenció en la Biblioteca Municipal.

Un taller d’arqueologia apropa el 
Benicató als escolars de la província

D esprés de mesos d’elabo-
ració i preparació en la 
posada a punt de les 
activitats i el taller 

d’arqueologia de la vila romana 
del Benicató, l’Ajuntament de 
Nules ha iniciat l’organització 
de visites de diferents centres 
educatius de la província de 
Castelló a aquest jaciment de 
més de 2.000 anys d’història.  

La visita, amb una duració  
de dues hores, acosta el món 
romà i la professió de l’arqueo-
logia a l’alumnat. L’estada es 
divideix en tres blocs: en primer 
lloc es realitza una immersió en 
l’època de l’Imperi Romà, altre 
parla del propi jaciment de 
Benicató, i per últim, es fa el 
tast en un recinte delimitat, tots 
ells compten amb les seues res-
pectives activitats per a la com-
prensió dels conceptes clau. 

Aquest taller d’arqueologia, 
en el qual han treballat el perso-
nal de la Brigada d’Obres i 
Serveis i l’alumnat del Taller 
d’Ocupació, juntament amb el 
regidor de Patrimoni i el tècnic 
d’aquest departament, s’ha orga-
nitzat en tres fases perquè 
l’experiència siga enriquidora. 
D’una banda, el tast i extracció 
de materials que prèviament 
s’han col·locat, seguit de la cata-
logació dels vestigis, a més d’una 
zona de muntatge de peces per-
què l’alumnat comprenga el 
procés que implica la consolida-
ció del patrimoni històric. 

El regidor de Patrimoni, 
Guillermo Latorre, es mostra 
orgullós per veure que tants 
mesos de treball es materialitzen 
en una realitat. El jaciment, de 
fet, ha rebut més visites d’alum-
nat en un mes que en tot 
l’històric del consistori, amb 400 
alumnes de diferents poblacions.

La vila romana ha rebut 400 alumnes durant 30 dies, més que en tot l’històric del consistori

El regidor de Patrimoni, Guillermo Latorre, dona explicacions als joves.

Els alumnes tenen l’oportunitat d’aprendre arqueologia des de la pràctica.

Els estudiants atenen la intervenció d’un dels especialistes en arqueologia.
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El tiempo

N
i que decir tiene; 
estimado-a lector-a,   
después de varios 
meses sin llover, con 

el verano llamando a nues-
tras puertas y con una  
sequía que comenzaba a ser 
como una auténtica espada 
de Damocles sobre nuestras 
cabezas, por fin llegaron las 
lluvias.  

Como casi siempre suele 
pasar en estos casos, la culpa 
la han tenido los anticiclones 
de bloqueo, los cuales sien-
tan sus reales en un punto 
determinado, y en ocasiones 
sin moverse ni un milímetro, 
permaneciendo estáticos 
durante varios meses.   

 
ANTICICLÓN 
Durante este tiempo, y en el 
caso que nos afecta a noso-
tros, la culpa ha sido del anti-
ciclón  de las islas Azores, el 
cual bloqueaba la normal cir-
culación de las borrascas y 
perturbaciones de proceden-
cia atlántica, desviándolas 
hacia latitudes más altas, con 
lo cual a nosotros, en lo que a 
precipitaciones, no nos llega-
ba ni una rosca.  

 
CAMBIOS 
Pero, finalmente, las altas 
presiones que durante tanto 
tiempo nos habían acompa-
ñado cambiaron su estrate-
gia. El origen de esto hay que 
buscarlo en la configuración  
sinóptica que prevaleció en 
el oeste del continente euro-
peo y en el Atlántico noro-
riental, donde las condicio-
nes medias habían sido de 
persistente bloqueo de las  
altas presiones al Sur de  
Escandinavia,  extendiéndo-
se estas hasta el mar 
Mediterráneo.  

 
VIENTOS HÚMEDOS 
Por otra parte, en la zona Sur 
de Groenlandia y el golfo de 
Cádiz,  se  había mantenido 
una situación de bajas presio-
nes relativas hacia el suroes-
te y que, debido a su ubica-
ción, comenzaron a  favore-
cer la llegada de vientos muy 
húmedos de Levante. 

Esto, unido a la ubicación 
en las capas medias y altas de 
la atmósfera de masas de aire 
frío, acabó propiciando que 
se iniciase un proceso de 
inestabilización de la atmós-
fera, provocando que comen-
zasen a llegar las precipita-
ciones de lluvia, tan deseadas 
por todos. 
*Encargado de la estación  
meteorológica de Nules

Por fin llegaron 
las lluvias

JUAN ANTONIO 

Pitarch 
Tena*

Coleccionismo

E
l pasado marzo, la con-
cejalía de Turismo del 
Ayuntamiento de Nules 
presentó las dos Tarjetas 

Tu Sello Personalizado de 
Nules, a través de las cuales se 
ha querido dar a conocer algu-
nos de los enclaves turísticos y 
patrimoniales de nuestro pue-
blo. Cada postal contiene cua-
tro imágenes y, en el centro, el 
logotipo de Turismo Nules.  

En la primera de ellas hay 
una vista del interior del 
Motor de Sant Jaume, con la 
maquinaria que lo accionaba; 
la Fachada del mercado muni-
cipal, que data de 1934; una 
foto del paraje natural de 
l’Estany; y otra del Museo de 
Medallística Enrique Giner. 

En la segunda tarjeta 
encontramos unas fotografías 
de les Casetes de la playa de 
Nules; el Portal de Valencia de  
Mascarell; las ruinas romanas 

Tarjetas Tu Sello Personalizado de NulesRICARDO 

Yáñez* 

del Benicató y, como no podía 
ser menos, unas suculentas cle-
menules. 

En la parte de detrás de 
ambas figura un Tu Sello perso-
nalizado panorámico de una 
fachada del 
edificio del 
ayuntamiento 
y, en la parte 
derecha, el 
escudo de 
Nules con las 
palabras 
España 
Correos Tu 
Sello ‘A’ y, 
además, en la 
parte superior 
izquierda, el 
logotipo de 
Pueblos 
Mágicos de 
España con su 
texto. 

Las tarjetas 
están dividi-
das en su 

reservo en dos partes. En la de la 
derecha figura el Tu Sello perso-
nalizado y el texto Destinatario, 
cuatro líneas para escribir el 
destinatario, la dirección y la 
quinta para el código postal y 

ciudad. Y en la 
de la izquier-
da, con el logo 
y texto de 
Pueblos 
Mágicos de 
España, una 
numeración 
asignada por 
Correos, las 
direcciones 
electrónicas 
de Turismo 
Nules, para 
email, 
Facebook e 
Instagram. Y 
debajo, el 
lema Sent en 
Nules el cor de 
la Costa de 
Azahar. Nules – 

Comunidad Valenciana. 
Hay que señalar que son las 

primeras tarjetas Tu Sello 
Personalizado que se han edi-
tado en la Comunitat 
Valenciana, por lo que Nules 
ha sido pionera. Y si bien las 
tarjetas cuentan con la tarifa 
A, tienen siempre plena vali-
dez aunque suban como cada 
año las tarifas postales.  

Reproducimos a continua-
ción las mismas, señalando 
que pueden ser adquiridas en 
la Oficina de Turismo del 
Ayuntamiento de Nules, sita 
en los bajos del ayuntamiento, 
sin límite de compra y con el 
precio que se aprobó para su 
venta al público. 

Ha sido un acierto por parte 
de la concejalía de Turismo el 
solicitarlas y editarlas, pues 
desde mediados de los año 90 
no se había editado ninguna 
postal de Nules.  
*Presidente del Grupo Filatélico y 
de Coleccionismo Noulas

Colònies de Gats de Nules

H
i ha una llegenda 
urbana que diu que 
els gats són més feliços 
en l’exterior caçant 

bixitos i xafardejant per les teu-
lades. Però, realment és segur 
deixar que el teu amic peludet 
isca de casa? Generalment no. 
Hi ha una sèrie de perills dels 
quals moltes persones no 
s’adonen fins que és tard.  

Malalties. Encara que tingues 
un gat sa, només pel fet d’eixir 
i estar en contacte amb gats de 
carrer, poden transmetre 
malalties greus o potencial-
ment mortals, leucèmia felina 
(FeLV), SIDA felí (FIV), panleu-
copenia… Els gestors i gestores 
de colònies s’esforcen per man-
tindre els gats que cuiden sans, 
però existix la possibilitat de 
contagi, sobretot en enferme-
tats menys greus però igual-
ment molestes com els paràsits 
intestinals com cucs o puces. 

Cotxes. Els gats casolans ten-
deixen a ser confiats, manquen 
de l’instint innat per a evitar 
aglomeracions i amb freqüèn-
cia trobem víctimes atropella-
des. Una forma tràgica de 
perdre al teu company felí. 

Verí. Els gats a l’aire lliure 
corren el perill d’entrar en 
contacte amb toxines, com 
anticongelants, que sovint 
s’ingereixen perquè tenen un 
sabor agradable, sent mortals. 
Aquest és un dels grans perills 

Eixir o no, és la qüestió
al que ens enfrentem dia a dia 
els gestors i gestores de 
colònies. Sempre denunciem 
l’enverinament al Seprona i, 
encara que no sempre es troba 
al culpable, queda registrada 
la irregularitat i la il·legalitat. 

Crueltat animal. Sí, encara 
que estiguem a l’any 2022 els 
animals al carrer continuen 
sent blanc fàcil per a uns certs 
individus cruels que poden 
maltractar per pura diversió al 
teu fidel company. 

No volem dir-vos: tanqueu al 
vostre amiguet en una cambra 
obscura! Amb el que els agrada 
el sol! Però existeixen mètodes 
apropiats perquè gaudisquen 
de l’exterior amb el mínim risc 
possible. El més important és 
assegurar-se que tinguen les 
vacunes al dia. Si tens espai 
pots construir-li una gatera en 
un pati o jardí assegurant-te 
que no hi haja punts per esca-
par-se. I el més divertit, trau-ho 
a passejar amb un arnés, aquest 
requereix de temps d’entrena-
ment i constància, però 
correràs aventures inoblidables 
amb el teu minino. 

Pots intentar que la teua 
llar siga tan entretinguda que 
s’oblide que hi ha món exte-
rior: adopta un segon animal 
per a proporcionar un com-
pany de jocs, modifica el men-
jador perquè crega que ha de 
caçar el seu menjar, distribueix 
rascadors per la casa… 

Que el teu gat isca o no, és 
decisió teua, però has de saber 
que els gats d’interior viuen 
vides més llargues i felices. 

De ley

S
on afectados por el cár-
tel de coches y, por 
tanto, pueden reclamar 
algún tipo de indemni-

zación, todas aquellas perso-
nas que adquirieron un vehí-
culo ya fuese por compra, lea-
sing 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 propie-
tarios particulares sino tam-
bién a autónomos y empresas. 
Si compraste el coche en estas 
fechas eres un afectado por el 
cártel y puedes reclamar la 
indemnización correspondien-
te aunque lo hayas vendido 
posteriormente. 

Los fabricantes de coches 
afectados 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, 

El cártel de coches
Peugeot, Porsche, Renault, 
Seat, Skoda, Volkswagen, 
Toyota y Volvo. 

Aunque el sobrecoste 
depende del vehículo y el 
modelo comprado, se estima 
que las indemnizaciones pue-
den alcanzar entre un 10% y 
un 15% del precio del vehículo 
adquirido en su momento. 

Para iniciar la reclamación 
y paralizar pueden contactar 
con nuestro despacho profe-
sional a través del 964 047 888 
y/o remitir la siguiente docu-
mentación a despacho@rami-
ronavarro.com: 

Contrato de adquisición del 
vehículo con el concesiona-
rio/distribuidora (leasing, ren-
ting, compra-venta). 

Factura de adquisición del 
vehículo (si se compró) o justi-
ficante 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. 

Copia del NIF y teléfono. 
*Ramiro Navarro Abogados 
Castellón-Nules 
Cita previa: 964 048 777

RAMIRO 

Navarro* 
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Èxit del I Duatló Sprint de 
Mascarell amb 500 atletes
Mascarell va viure el dissabte 9 
d’abril una espectacular prime-
ra edició del seu Duatló Sprint i 
Duatló Escolar, organitzats pel 
club Trinoulas i l’Ajuntament 
de Nules, amb la participació 
de prop de 500 esportistes 
entre les dues proves. 

La jornada va començar 
amb la competició per als més 
joves, puntuable per als Jocs 
Escolars de la Comunitat 
Valenciana. Cal destacar la vic-
tòria en categoria infantil 
femenina de la jove esportista 
del Trinoulas Daniela Sanz. 

En la prova absoluta va vèn-
cer Javier Cabrero, que va fer el 
recorregut de 5.200 metres a 
peu i 20.000 metres en bici en 
57.21 minuts. Van completar el 
podi Guillem Segura i Fernando 
Pagan, mentre que en dones va 
guanyar María Rubio (1.09.32), 
seguida de Tania Martínez i 
Paula Pallarés. El podi local el 
va encapçalar Javier Nebot, 
seguit de Diego Piqueras i 
Miquel Fernández. En dones la 
primera local va ser Cristina 
Orenga, seguida de Nuria 
Pascual i Águeda Guirado. 

Mascarell va viure una gran jornada esportiva amb el seu primer duatló. 

La guanyadora, Paloma Arnau, entre Vanessa González i Xelo Gascó.

Manuel Peris guanya a casa i bat el 
rècord del 10k de Nules amb 30.09

L ’emoció i l’ambient de les 
curses populars van tor-
nar a Nules el diumenge 3 
d’abril amb la celebració 

del 10k, organitzat per 
l’Ajuntament i el Club 
Atletisme Noulas. Una prova 
que va obrir la huitena edició 
del Circuit de Carreres Populars 

La prova va posar en marxa el VIII Circuit de Carreres Populars amb prop de 150 participants

de Nules amb prop de 150 corre-
dors inscrits en un matí perfec-
te per a gaudir d’aquest esport. 

El més ràpid va ser l’atleta 
local del Playas de Castellón 
Manuel Peris, que va fer una 
carrera estratosfèrica per a batre 
el rècord de la prova, 31.40 
minuts, deixant-lo en 31.09. 

Després van entrar en meta 
Rubén Muñoz, del Delta 
Valencia, amb 33.17; i només 
quatre segons després, Carlos 
Villanueva, del San Miguel de 
Marín. Per la seua banda, Pablo 
Aguilera i Marcos Ripollés, tots 
dos del CA Noulas, van comple-
tar el podi local masculí.  

En dones, la primera classifi-
cada va ser Elena Fores, del 
Team Hicham, que va signar un 
crono de 39.57 minuts. Li van 
seguir M. Carmen Martínez, del 
Betxí Runners (41.52); i Noelia 
López, del Trilavall (42.06). 

El podi local femení el va 
liderar Paloma Arnau, del Run 
Addiction, amb un temps de 
43.44; i el van completar 
Vanessa González i Xelo Gascó, 
totes dues del CA Noulas. 

El club amfitrió va dominar 
la classificació per equips i va 
rebre un pernil patrocinat per 
Cafetería La Tertulia, mentre 
que el Trilavall va ser segon i va 
rebre un lot gastronòmic. El 
Trilavall també va aconseguir el 
guardó al club més nombrós i va 
rebre un pernil patrocinat per 
Caixa Rural Nules. A més, tots 
els participants van rebre una 
bossa de taronges patrocinada 
per l’empresa local Juan Rubert. 

La prova es va completar amb 
una cursa de 300  metres per a 
persones amb diversitat funcio-
nal, amb la participació de 
membres de l’associació Estem. 

En el lliurament de trofeus 
als guanyadors van participar 
l’alcalde, David García; el regi-
dor d’Esports, Gabriel Torres, i 
el president del CA Noulas, 
Emilio Pedro Galindo. 

Aquest estiu es celebrarà 
el I Campus Sergi Canós
L’Estadi Noulas Antonio Pérez 
Balada albergarà aquest estiu 
el I Campus Sergi Canós, amb 
el qual es vol oferir als més 
menuts la possibilitat d’apren-
dre diferents tècniques futbo-
lístiques de la mà de professio-
nals que es troben  jugant en 
clubs de la Premier League, 
principalment.     

L’Ajuntament de Nules 
dona suport juntament al CF 
Nules a aquest nou  projecte 
esportiu que es va presentar el 
25 de març en un acte que va 
tindre la presència de l’alcal-

de, David García; del regidor 
d’Esports, Gabriel Torres, i del 
propi Sergi Canós, que en 
l’actualitat juga en la Premier 
League amb el Brentford. 

El campus, dirigit a xiquets i 
xiquetes d’entre 9 i 12 anys (nas-
cuts els anys 2013 a 2010), serà 
del 27 de juny al 2 de juliol. El 
preu és de 150 euros amb des-
comptes si la inscripció es fa 
abans de l’1 d’abril i per als abo-
nats en l’Escola del CF Nules. 
Les inscripcions, al correu sergi-
canoscampus@gmail.com, o al 
telèfon 623513861.

El regidor d’Esports, Gabriel Torres; l’alcalde, David García, i Sergi Canós.

El primer classificat, Manuel Peris, entre Pablo Aguilera i Marcos Ripollés.

IEsports

U LA COPA SANT JOSEP 2022 
DECIDEIX ELS SEUS NOUS 
CAMPIONS AL SCUDE-NULES

El 13 de març es van disputar les 
finals de la Copa Sant Josep 2022 al 
club Scude-Nules. El campió absolut 
va ser Pepe Llopis, amb Pedro Tel 
com a finalista, mentre que en 

dobles José M. Bellés i Nacho Serra 
van guanyar a Pedro Tel i Carlos 
Conesa. En sub-15 es va imposar 
Héctor Granell, en sub-12 ho va fer 
Álex Navarro i en sub-10 Mar Corella.



Correos Frío
El servicio con el que podrás enviar tus productos
a temperatura controlada con total seguridad gracias a
una innovadora tecnología y a la gran capacidad
logística de Correos.

correosfrio.es

Elige
entre tres rangos
de temperatura

Mantén
la temperatura
hasta 5 días

Recibe alertas
en caso de variación
en la cadena de frío
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Opinión

E n primer lugar, nuestros 
mejores deseos a nuestros 
vecinos en estos días de 
Pascua. Nules ha podido vivir, 

nuevamente, los actos tradicionales 
de Semana Santa después de varios 
años suspendidos. En 2019 por las 
inclemencias meteorológicas se sus-
pendieron parte de los actos, y en 
2020 y 2021 la totalidad de procesio-
nes por la situación sanitaria.  

 
HERMANDAD CON NYONS 
Estos días una pequeña delegación 
del pueblo de Nules, con el alcalde a 
la cabeza, ha visitado la localidad 
francesa de Nyons, con la que nos 
unen importantes lazos de amistad 
desde hace casi 30 años.  

En esta ocasión fuimos  invitados 
a festejar el 120º aniversario del 
corso, una fiesta que celebran en 
este municipio a la entrada de la 
primavera y con la que coronan a su 
reina y corte de honor. 

En este especial encuentro 
hemos coincidido con la delegación 
de Mechernich (Alemania) y con el 
pueblo de Nyons, donde hemos 
intercambiado música, cultura, tra-
diciones y gastronomía.  

Gentes de diferentes proceden-
cias que compartimos la Unión 
Europea y los valores que de la 
misma emanan. Valores que son 
necesarios poner en valor hoy más 
que nunca frente a los intentos radi-
cales y extremistas de desestabilizar 
lo que nos une y acabar con la paz 
en el continente, una cuestión que 
empezó durante el pasado mes de 
febrero con los ataques de Rusia --
con el Hitler del siglo XXI, Putin, 
como presidente-- a Ucrania.  

 
CAMBIO DE CONCEJALÍA 
En el pleno del pasado mes de 
marzo se produjo la dimisión y 
renuncia al acta de concejal por 
parte de Raúl García Peraire. Desde 
Centrats en Nules (CeN) queremos 
mostrarle nuestro agradecimiento 
por el trabajo que ha llevado a cabo 
en nuestra formación política desde 
antes de las elecciones municipales 
del año 2019 y, especialmente, al 
frente de las concejalías delegadas 
de comercio, sanidad, biblioteca, 
gente mayor, embellecimiento 
urbano, tradiciones, cementerios y 
transparencia, a lo largo de este 
último año.  

El acta será ocupada a partir de 
ahora, tras la toma de posesión en 
el próximo pleno de mayo, por 
parte de Rosa Gavaldá Ripollés. Una 
vez tengamos al equipo completo 
procederemos a llevar a cabo una 
pequeña remodelación en determi-
nadas delegaciones con el objetivo 
de afrontar el año que resta de legis-
latura y poner en marcha el conjun-
to de proyectos para Nules en los 
que estamos trabajando en estos 
momentos.

Pascuas y cambios 
en las concejalías

CeN

E ste mes de abril debía haber 
sido de alegría, esperanza y 
futuro para nuestra costa. El 
que el PPCS persigue desde que 

el verano de 2021 nuestros senado-
res, Salomé Pradas, Vicente Martínez 
Mus y Alberto Fabra, elevaran a la 
mesa de la Cámara Alta una proposi-
ción de ley para proteger las vivien-
das singulares del litoral. 

Aquí estaban puestas todas nues-
tras esperanzas y anhelos. Una venta-
na abierta al futuro de Les Casetes que 
el PSOE decidió nublar el miércoles 6 
de abril rechazando en el Senado la 
propuesta en positivo del PPCS. 

La proposición de ley para tomar 
en consideración una propuesta de 
adición que se incorporara a la Ley de 
Costas y protegiera las viviendas sin-
gulares de la playa decayó porque el 
PSOE así lo decidió. Sus votos tumba-
ron esta iniciativa legislativa que solo 
buscaba debatir sobre la mejor 
opción para que esta historia viva de 
nuestra costa tuviera futuro. 

El PSOE dijo no, pero el PPCS sigue 
diciendo sí a Les Casetes. Y lo hace de la 
mano de la presidenta provincial, 
Marta Barrachina, que se reunía este 
pasado jueves 7 con los vecinos, solo 
horas después del castigo socialista 
en el Senado. Una reunión que per-
mitió a nuestra líder provincial 
alcanzar un compromiso con los 
afectados para garantizar la protec-
ción de Les Casetes si el PP gobierna 
España. La garantía de un acuerdo 
con Nules que se produce mientras el 
alcalde guarda un atronador silencio. 

Estabilidad para garantizar el 
mañana, como reclaman nuestros 
agricultores, que este mes denuncia-
ban la ineficacia y despropósito de un 
equipo de gobierno en crisis. El popu-
lismo nunca fue sinónimo de eficacia y 
bien lo saben quienes trabajan el 
campo y se sienten desamparados por 
una absoluta inseguridad alimentada 
por la ineficacia convertida en gestión. 

Es urgente que aquellos que anun-
ciaron cumplan sus promesas. 
Porque escondidos en los despachos 
no se resuelven los problemas de la 
calle que tanto daño están haciendo 
a los héroes de nuestra tierra. La agri-
cultura es orgullo para Nules pero no 
parece ser relevante para un alcalde 
demasiado ocupado en sellar las fisu-
ras de un pacto que hace aguas. 

Con dos dimisiones acumuladas 
en poco más de un año, Nules merece 
otra forma de gobernar, como la que 
nuestro presidente, Alberto Núñez 
Feijóo, garantiza a España. Estamos 
preparados para asumir la responsa-
bilidad de un gobierno que recupere 
el orgullo de ser de Nules y que reac-
tive la economía de nuestro munici-
pio. Y estamos ilusionados en traba-
jar por nuestros vecinos, que nunca 
deberían haber dejado de ser los pro-
tagonistas del día a día de nuestra 
localidad. Con vosotros y por voso-
tros para conseguirlo.

Y el PSOE condenó 
la costa de Nules

PP

Empezamos abril, y como bien 
dice el refranero español, 
aguas mil, el sol se ha hecho 
de rogar, estamos volviendo de 

forma gradual a la nueva realidad, 
en Nules vuelven las calles a llenarse 
de vida, música y tradición, se reto-
man después de dos años las Fiestas 
del Salvador, vuelve la Semana 
Santa, la tradicional Festa de les 
Camareres, el tan esperado día de 
Sant Vicent y, para finalizar el mes, 
el popular Dia de Paelles. 

El pasado mes de marzo volvimos 
a presenciar una nueva crisis dentro 
del equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Nules, y esta vez se 
repiten los motivos: la falta de con-
fianza. Esa misma pérdida que sin-
tió la señora Tusón y ahora el señor 
R. García. 

Adaptando las palabras del dipu-
tado de UCD Fernando Álvarez de 
Miranda: «La unidad de CeN es una 
farsa. Pueden ser una coalición, pero 
nunca un partido. Los modelos de 
sociedad que tenemos los liberales y 
los socialdemócratas son demasiado 
distintos».  

Unos trabajan por ganar titulares 
en la prensa; mientras otros trabaja-
mos por un modelo de pueblo para 
Nules y sus habitantes.  

 
WIFI 
Con la subvención europea para 
dotar de Wifi público se olvidaron de 
Mascarell y la playa de Nules. No es la 
primera vez que estos núcleos urba-
nos no aparecen en los planes de polí-
tica municipal para el equipo de 
Gobierno CeN-Més Nules.  
 
BASURAS 
El nuevo servicio de recogida de basu-
ras empieza con más de un año de 
retraso y aun falta un mes para su 
total implantación. No estamos segu-
ros de que lleguen a cumplir los pla-
zos. Esto no es nuevo tampoco, el ser-
vicio de limpieza de vías públicas que 
se anunció a bombo y platillo está 
dejando mucho que desear en opi-
nión de vecinos y visitantes.  
 
ACCESIBILIDAD 
Somos el grupo socialista la voz que 
reclama en los plenos que se cumpla 
con la accesibilidad en las obras y ser-
vicios municipales. Denunciamos las 
obras en la playa y el servicio de auto-
bús urbano, y en ambas nos han dado 
la razón. Creemos que no es cuestión 
de voluntad, sino una obligación, 
que el Ayuntamiento cuando invierta 
dinero en algo lo haga pensando en 
que todas las personas puedan acce-
der de forma autónoma.  

Estamos a un año para evitar que 
esta legislatura no sea una legislatu-
ra perdida para el municipio de 
Nules. Es momento de decidir cómo 
cerrar la legislatura 2019-2023 y 
empezar a pensar qué podemos cons-
truir en la 2023-2027.  

Motivos para 
cambiar

PSPV-PSOE

Imagina que, quasi de la nit al dia, 
hagueres de deixar la teua casa, 
les teues pertinences, fins i tot la 
teua família, per a salvar la teua 

vida. Costa, veritat? Perquè això li 
succeeix a més de 25 milions de per-
sones en el món. Quasi la meitat 
d’elles, 13 milions, xiquets i xiquetes. 

L’oficina de l’Alt Comissionat de 
les Nacions Unides per als Refugiats 
és el guardià de la Convenció de 1951 
i del seu Protocol de 1967. Segons 
estableix la Convenció, els Estats 
tenen l’obligació de col·laborar amb 
ACNUR per a garantir que els drets de 
les persones refugiades es respecten. 

Més enllà de les xifres i els titulars 
de premsa parlem d’éssers humans, 
la meitat d’ells xiquets, que segura-
ment estan vivint la situació més difí-
cil de les seues vides. Convé recordar-
ho, perquè sovint assistim a discur-
sos mediàtics i polítics on s’usen 
indistintament paraules com a 
migrant, refugiat o desplaçat. 

Un refugiat: És una persona que 
fuig de conflictes armats, violència o 
persecució i es veu obligada a trave-
ssar una frontera internacional a la 
recerca de seguretat en altres països. 
Els motius de la persecució poden ser 
molt diversos: persecucions ètniques, 
de gènere, religioses, per la seua 
orientació sexual… Es tracta sempre 
de situacions que posen en perill la 
seua vida, per la qual cosa aquesta 
persona és reconeguda internacional-
ment com a refugiada i els Estats, 
ACNUR (Agència de l’ONU per als 
Refugiats) i altres organitzacions 
estan obligats a prestar-li assistència, 
perquè negar-li l’asil pot portar-li 
conseqüències mortals. 

Un desplaçat: A diferència del 
refugiat, el desplaçat intern no tra-
vessa fronteres internacionals a la 
recerca de seguretat i protecció, sinó 
que es queda dins del seu propi país. 
El que sí que té en comú amb una 
persona refugiada és que sovint 
també escapa de guerres, violència o 
violacions de drets humans. 

Un migrant: La principal diferèn-
cia amb un refugiat és que el migrant 
no fuig de cap amenaça a la seua vida 
o la seua seguretat, sinó que decideix 
voluntàriament abandonar les seues 
cases perquè busca una vida millor: 
un millor treball, una millor educa-
ció, estar prop dels seus familiars… 

La guerra a Ucraïna ha desviat el 
focus d’altres refugiats, el conflicte 
no ha frenat les peticions de sol·lici-
tants d’asil en el territori espanyol, 
tot el contrari, i ací és quan demos-
trem que a Occident ens espantem 
quan ens convé. 

 
La guerra acabarà, els líders es dona-

ran la mà... però aqueixa anciana es que-
darà esperant al seu fill màrtir, aqueixa 
xica esperarà al seu estimat marit, 
aqueixos xiquets esperaran al seu heroic 
pare. 

No sé qui va vendre la pàtria. 
Però sé qui va pagar el preu. 
(Mahmoud Darwish)

Imagina...

Més Nules
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CARRER

CL PURÍSIMA, 89
CL SAN BARTOLOMÉ, 2
AV DIAGONAL, 4
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CL CUEVA SANTA, 31
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FARMÀCIES 
DE GUÀRDIA 

L’ECOPARC
NOU HORARI

DIA

11

12

13

14

15

DIA

16

17

18

19
20

DIA

21
22
23
24
25

DIA

26
27
28
29
30
31

DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS

Jardí RENFE   -- 8:30  10:00  11:00  12:00  13:00
Tales   -- 8:33  10:03  11:03  12:03  13:03
Senda Mitjana   -- 8:35  10:05  11:05  12:05  13:05
Mascarell   7:45  8:37  10:07  11:07  12:07  13:07
Puríssima   7:48  8:40  10:10  11:10 12:10 13:10
Santa Bárbara   7:49  8:41  10:11  11:11  12:11  13:11
Santa Natalia   7:51  8:43  10:13  11:13  12:13  13:13
1er de Maig   7:52  8:44  10:14  11:14  12:14  13:14
Ctra.Vilavella 1  7:53  8:45  10:15  11 :15  12:15  13:15
S.M.R Molas   7:55  8:47  10:17  11:17  12:17  13:17
Cementeri*   -- -- 10:20  11:20  12:20 --
Ambulatori   7:56  8:48  10:21  11:21  12:21  13:18
Diagonal   7:57  -- 10:22  -- 12:22 --
Llaurador   7:58  -- 10:23  -- 12:23 --
Pujada   7:59  -- 10:24 -- 12:24 --
Jardí RENFE   8:00  8:50  10:25  11:23  12:25  13.20
 
*  Els dilluns el  servei no passa pel cementeri perquè està TANCAT

PLATGES DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS

Jardí-RENFE   8:00  10:30  12:30  17:30  18:30
Tales   8:01  10:31  12:31  17:31  18:31
Senda Mitjana   8:03  10:33  12:33  17:33  18:33
Mascarell   8:05  10:35  12:35  17:35  18:35
Puríssima   8:08  10:38  12:38  17.38  18.38
Santa Bárbara   8:09  10:39  12:39  17.39  18.39
Sant Bartomeu   8:10 10:40  12:40  17.40  18.40
Marc A. Ortí (Pujada)  8:12  10:42  12:42 17.42  18.42
Far (Ctra. Mar)   8:16  10:46  12:46  17.46  18.46
Av Plana Baixa   8:17  10:47  12:47  17.47  18.47
Armada Espanyola  8:18  10:48  12:48  17.48  18,48
Columbretes   8:20  10:50  12:50  17.50  18.50
Menorca   8:21  10:51  12:51  17,51  18.51
l’Estany   8:22  10:52  12:52  17.52  18.52
Mediterrani-1   8:23  10:53  12:53  17.53  18.53
Mediterrani-2   8.24  10.54  12:54  17.54  18.54
Mediterrani-3   8:25  10:55  12:55  17.55  18.55
Pujada   8:39  10:59  12:59  17.59  18.59

DE DILLUNS A 
DIVENDRES 

DE 9.00 A 14. 00 HORES 

 I DE 15.30 A 18.30 HORES

DISSABTES 
DE 9.00 A 13.00 HORES

U Del 19 al 22 d’abril, 
l’Ajuntament de Nules organitza 
al CEIP Cervantes una nova edi-
ció de l’Escola de Pasqua, per a 
xiquets i xiquetes dels 3 als 14 
anys (dividits en cinc grups per 
edats). A més, els joves de 12 a 17 
anys podran participar els 
mateixos dies en la I Pasqua Jove, 
al Casal Jove de 17.00 a 20.00 h.

DEL 19 AL 22 D’ABRIL TORNA A 
NULES L’ESCOLA DE PASQUA  
I ARRIBA LA I PASQUA JOVE

U Nules recupera tres anys des-
prés la popular cercavila de 
Sant Vicent, que es celebrarà el 
25 d’abril per primera vegada 
després de la pandèmia. 
Enguany, l’organització està a 
càrrec de la Quinta del 95 i 
s’estrena com a Festa d’Interés 
Turístic Provincial, reconeixe-
ment obtingut l’any passat.

EL 25 D’ABRIL NULES RECUPERA 
LA CERCAVILA DE SANT VICENT 
AMB LA QUINTA DEL 95

U Nules celebrarà el dissabte 30 
d’abril el Dia de les Paelles, una 
festa que s’ha convertit en un 
acte representatiu per al muni-
cipi, amb milers de partici-
pants, i que es reprèn després de 
dos anys d’absència per la covid. 
Les inscripcions s’han de fer a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
fins el 26 d’abril.

NULES TORNA A CELEBRAR, 
TRES ANYS DESPRÉS, EL DIA  
DE LES PAELLES EL 30 D’ABRIL 

U L’Ajuntament de Nules orga-
nitza la ruta ‘Nules de tapa en 
tapa’, que en aquesta novena 
edició tindrà lloc els caps de set-
mana del 6 al 29 de maig i tin-
drà novetats per a promocionar 
la gastronomia local, acordades 
amb el sector de l’hostaleria per 
a 2020, però que per la 
pandèmia s’han ajornat fins ara.    

PREPAREN LA IX RUTA ‘NULES 
DE TAPA EN TAPA’ PER ALS CAPS 
DE SETMANA DEL MES DE MAIG

U La Nit de l’Art a Nules és una 
nova iniciativa de l’Ajuntament  
amb la que es vol potenciar la 
cultura i l’art locals, principal-
ment. Es tracta d’una proposta 
artística que pretén, a més, 
apropar les creacions contem-
porànies de diferents discipli-
nes a la ciutadania, i que tindrà 
lloc el dissabte 7 de maig.

LA NIT DE L’ART APROPARÀ LA 
CULTURA A LA CIUTADANIA DE 
NULES EL DISSABTE 7 DE MAIG
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