LA QUINTA 95 ESTRENA SANT 3
VICENT COM FESTA D’INTERÉS
TURÍSTIC PROVINCIAL

HOMENATGE PER A LES DUES 9
VÍCTIMES DE NULES EN EL CAMP
AUSTRÍAC DE MAUTHAUSEN
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NULES ACULL EL CAMPIONAT 13
D’ESPANYA PER COMUNITATS
DE COLUMBICULTURA

Primera edició del
Desdejuni per a
l’empresariat local
Més d’un centenar de persones de
diferents sectors industrials i
empresarials de Nules van participar el 3 de maig en el primer
Desdejuni de l’Ajuntament. PÀGINA 6

La Festa de les Paelles
de Nules torna amb
6.000 assistents

La Nit de l’Art
reuneix els millors
creadors locals

U El 7 de maig, els carrers de
Nules es van omplir de creativitat i cultura amb la primera Nit de l’Art. Un total de 22
propostes que van tindre una
gran acollida del públic
durant tota la jornada. PÀG. 4

Mor Vicent Felip
Sempere, Cronista
de la Vila de Nules

Milers de persones de Nules i poblacions veïnes van compartir un dia de festa i gastronomia al recinte de l’avinguda de Santa Aurora l’últim dissabte d’abril.

U La recent mort de Vicent
Felip Sempere deixa Nules
sense el seu Cronista Oficial
de la Vila, un gran coneixedor de la història del municipi, que deixa un gran llegat,
com els seus museus. PÀGINA 10
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Nules torna a viure les seues festes i tradicions

La Quinta del 95 es va sumar a la Festa de les Paelles després d’organitzar els actes de Sant Vicent.

Molts grups d’amics i familiars van voler compartir la jornada festiva a la localitat de Nules.

Nules reprén amb 6.000 assistents la
seua consolidada Festa de les Paelles
El multitudinari esdeveniment gastronòmic torna tres anys després amb xifres de participació similars a les d’abans de la covid-19

L

’Ajuntament de Nules va
poder reprendre el 30
d’abril la tradicional Festa
de les Paelles, que s’havia
celebrat per última vegada l’any
2019 degut a la pandèmia.
Aquesta s’ha convertit ja en
un acte representatiu del municipi, que va tornar a reunir unes
6.000 persones a l’avinguda de
Santa Aurora, amb xifres de participació semblants a les
d’abans de la covid-19.
Enguany hi va actuar DJ
David Sáez i també l’orquestra
La Viva. Com de costum hi va
haver un parc infantil amb castells unflables per als més
menuts, i la jornada va finalitzar al recinte de festes amb
l’actuació de diferents dj’s.
«Estem molt satisfets amb la
participació d’aquesta festa, tant
de joves de la localitat com del
voltant, de famílies i de grups
d’amics. Volem agrair aquesta
massiva participació, i a aquelles
persones que van fer possible
que gaudirem d’aquest dia, com
ara el personal de la Brigada
Municipal i d’altres departaments municipals, de Policia
Local, Creu Roja, i Protecció
Civil», comenta el regidor de
Joventut, Gabriel Torres.
Entre les novetats, un Punt
d’Espai Segur per a advertir dels
perills del consum d’alcohol i
drogues, a més d’una barra 0’0
per a un consum de beguda responsable i de nou el Punt Violeta
contra agressions sexistes.
El Casal Jove va organitzar
activitats alternatives d’oci a les
pistes esportives, on es van practicar parkour i jocs a càrrec de
Laser Game Evolution Castellón.

L’actuació de DJ David Sáez va posar la nota musical durant el matí.

Els regidors van fer la valoració de la jornada festiva.

L’orquestra La Viva va ser l’encarregada d’animar la vesprada.

L’Imperfecciò va ser una de les nombroses penyes de Nules que van gaudir de la festa.

El Punt d’Espai Segur i el Punt Violeta van comptar amb un ‘photocall’.

Les pistes esportives van acollir activitats alternatives com ‘parkour’.
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La cercavila de Sant Vicent s’estrena
com Festa d’Interés Turístic Provincial
Els Quintos del 95 han sigut els encarregats de l’organizació dels actes després d’haver esperat dos anys degut a la pandèmia

Les penyes locals participen en la desfilada amb carros tradicionals.

E

ntre les celebracions multitudinàries que la població de Nules va poder recuperar el darrer mes d’abril
amb la millora de la situació
sanitària per la pandèmia destaca la festivitat de Sant Vicent, i
especialment la cercavila protagonitzada per les quintes, amb
milers de participants, i que
enguany s’ha celebrat per primera vegada com a Festa d’Interés
Turístic Provincial.
Precisament aquest any,
l’organització de la festa ha estat
al càrrec de la Quinta de l’any
1995, que ha hagut d’esperar
dos anys degut a la covid. De
manera que, com és tradició, les
quintes van recórrer diferents
carrers dels casc urbà amb la
música i els carros engalanats
amb cavalls per a arribar al
carrer Sant Vicent, on van rendir
tribut al sant rodant la foguera.
La festa va finalitzar amb la
tradicional missa i processó en
honor a Sant Vicent i amb
l’entrega del guió a la Quinta de
l’any 1996 davant del dossel que
hi ha a la Plaça Major. Així
doncs, aquesta quinta serà
l’encarregada d’organitzar la
festa el proper any.
Va ser la Quinta de l’any
1961 la que en el seu dia va instaurar aquesta festa que ja
compta amb molta tradició.

La volta a la foguera és el moment més esperat del recorregut.

Els clavaris: Raúl Óscar Romero, Ramón Roig i Manuel Morán.

Els Quintos del 95 van viure una cercavila per a la història després d’haver hagut d’esperar dos anys degut a la situació sanitària per la pandèmia de la covid-19.

U LA PROCESSÓ DE ‘LES
CAMARERES’, TAMBÉ AMB
RECONEIXEMENT TURÍSTIC
La processó de ‘les Camareres’ de la
Mare de Déu de la Soledat, instaurada per mossén Trinitari Mariner,
també va tornar el 24 d’abril tres anys
després, i es va estrenar com a Festa
d’Interés Turístic Provincial. ‘Les
Camareres’ d’enguany van ser María
García, Maite Romero, Mar Sanz,
Ángela Abadía i Blanca Espinosa.
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El grup Flight of Fenix va oferir un cercavila musical hip-hop amb peces de la pel·lícula ‘Aladdin’.

La ‘performance’‘I am an artist’ va reunir a dones de Nules des del Convent fins a la plaça Major.

La primera Nit de l’Art de Nules va
il·luminar els carrers de creativitat
La iniciativa va estar tot un èxit amb una gran acollida per a les 22 propostes culturals que van reunir el millor de l’art local

N

ules va albergar el
darrer dissabte 7 de
maig la Nit de l’Art, un
esdeveniment
nou
impulsat per l’Ajuntament que
va tindre una molt bona acollida i en el que van participar,
principalment, artistes del
municipi i al que es vol donar
continuïtat per a ser un referent
per a la província de Castelló.
La programació va començar
a les 10.00 hores amb un taller
de pintura a càrrec de Xelo Palau
i va concloure a les 23.00 amb
l’actuació del grup de rap
Malparlat, format per Alfons
Pérez, pioner del rap en valencià;
Nalia Palmero, ballarina; i Carles
Domènech, artista lightpainting.
Centenars de ciutadans de
Nules i d’altres pobles que s’hi
van acostar van poder delectarse amb visites guiades, concursos i esdeveniments de totes les
disciplines artístiques, com
l’actuació de l’Escola de Ballet i
Dansa Artística Nulense; un
Taller d’Il·lustració; exposicions
de pintura i fotografia; curtmetratges al Teatre Alcázar; visites
guiades pel patrimoni de Nules;
concerts musicals de diversos
estils; col·loqui sobre cinema; i
un concurs de poesia.
La regidora de Cultura, M.
José Esteban, mostra la seua
satisfacció per l’èxit d’aquesta
iniciativa: «Va estar un dia de la
cultura amb 22 actes diferents
per a tots els públics, i que va
propiciar la col·laboració d’associacions, col·lectius i comerços
locals per celebrar una festa de
l’art de valent; per tant, vull
agrair a totes les persones que
ho van fer possible, com ara
Yvonne Bacas, entre d’altres».

L’actuació de Malparlat a l’ermita de Sant Xotxim va tancar la programació.

‘Tejiendo y destejiendo cortezas’, al Museu d’Història.

Els actes programats a la plaça Major també van incloure una muixeranga.

Al Mercat es van desenvolupar tallers artístics.

La gent es va animar a ballar amb el bureo organitzat per la Corretjola.

‘De la tierra, el cordero’, mostra d’Andrea Galiano.

El saló d’actes de la Caixa Rural va acollir el concert de l’Orquestra Laudística.
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Nules promociona els autors locals
en la nova edició de la Fira del Llibre
Els dies 22 i 23 d’abril es van desenvolupar diverses activitats, com contacontes i presentacions

L

’Ajuntament de Nules va
tornar a organitzar la Fira
del Llibre que degut a la
pandèmia no s’havia celebrat els dos últims anys. En
aquest sentit, en aquesta nova
edició s’ha volgut donar protagonisme als escriptors, llibreries i associacions locals.
De manera que, els dies 22 i
23 d’abril, el veïnat de Nules va
poder gaudir de diverses activitats i actes dirigits a diferents
públics com ara presentacions
de llibres, contacontes i exposicions que van tindre lloc al
carrer Major i a la sala d’exposicions de la Biblioteca Municipal
José Vicente Felip Monlleó.
Precisament l’alcalde de
Nules, David García; i la regidora de Cultura, M. José Esteban,
juntament amb altres regidors i
regidores de la corporació
municipal, van ser els encarregats d’obrir aquesta Fira del
Llibre. Així, tots ells van visitar
els diferents expositors.
En concret, hi van participar
en la Fira del Llibre els escriptors
Eloy
Burguete,
Gemma
Carratalá,
Lola
González,
Mónica Mira, Pablo Bojados i
Petra Dindiger Bierman; i les llibreries i associacions locals, com
ara Tinta China o Clip, a més del
Club de Lectura Cosas&Musas i
l’oenegé Manos Unidas.
Amb tot, la regidora de
Cultura, M. José Esteban, assenyala que «és important promocionar els nostres autors; per
tant, enguany la fira ha estat
protagonitzada per escriptors
locals que a més han fet presentacions de les seues obres».
A més, del 22 d’abril al 3 de
maig, la sala d’exposicions de la
Biblioteca va acollir la mostra
Aigua i color de l’Acuarel·la, del
pintor Antonio Leiva Leiva.

U NULES VA REBRE A LES
FAMÍLIES UCRAÏNESES
REFUGIADES AL POBLE

Els autors, llibreries i associacions locals van protagonitzar la Fira del Llibre.

U LES MESTRESSES DE
CASA RECUPEREN LA
DESFILADA DE MODA

El Saló Multifuncional va tornar a acollir la tradicional desfilada de moda de
l’Associació de Mestresses de Casa,
que va concloure amb un berenar i va
tindre una representació municipal.

U GRAN AMBIENT EN
L’ESCOLA DE PASQUA
I LA PASQUA JOVE

Els més menuts van gaudir amb la
nova edició de l’Escola de Pasqua, que
es va celebrar al CEIP Cervantes del 19
al 22 d’abril. Tambe va tindre lloc al
Casal Jove la primera Pasqua Jove.

Els més joves van poder gaudir amb diversos contacontes a la plaça Major.

Una representació de la corporació municipal a l’estand de Manos Unidas.

L’Ajuntament de Nules va rebre les
famílies ucraïneses refugiades a
aquesta localitat, i que estan acollides per diferents famílies. L’alcalde,
David García, acompanyat de la regi-

dora de Serveis Socials, Rosa Ventura,
i d’altres regidors de la corporació
municipal, va traslladar a les persones assistents la preocupació del
consistori pel seu benestar.

6

Actualitat

Municipal

Crònica de Nules
MAIG DEL 2022

I

Nules celebra el I Desdejuni
per al sector empresarial local
La directora general de Coordinació del Diàleg Social de la Generalitat va presidir la trobada

M

és d’un centenar de
persones, procedents
de diferents sectors
industrials i empresarials de Nules, van participar el
3 de maig en el primer
Desdejuni Empresarial que ha
organitzat l’Ajuntament de
Nules, amb l’objectiu de crear
un fòrum per a establir sinergies i escoltar les idees i les propostes de les empreses locals.
De fet, aquesta primera jornada va comptar amb el suport de
la
directora
general
de
Coordinació del Diàleg Social de
la Presidència de la Generalitat
Valenciana, Zulima Pérez, qui va
explicar a les persones assistents
les línies d’ajudes procedents
dels Fons Europeus a les que
poden acollir-se les empreses.
L’acte va estar presidit per la
directora general i per l’alcalde
de Nules, David García, el qual
va anunciar nous projectes en
els que està treballant el consistori per a seguir creant ocupació en la localitat, i que es preveu incloure’ls en el pressupost
del pròxim any.
En aquest sentit, es vol crear
una línia d’ajudes per a empreses que contracten persones
desocupades de Nules amb un
contracte fix, de fins 3.000 euros
per treballador; i una altra
també de 3.000 euros dirigida a
persones autònomes i empreses
que creen noves empreses o
nous comerços al municipi.
Altra iniciativa que es vol
posar en marxa, al primer trimestre de 2023, són els Premis
Empreses de l’Any «per a posar

U VISITA A LES OBRES
D’AMPLIACIÓ DE L’EMPRESA
MULTINACIONAL
HUHTAMAKI A NULES
L’alcalde de Nules, David García, i el
director general de l’empresa
Huhtamaki, José María Nebot, juntament amb el regidor d’Indústria,
César Estañol, i d’altres responsables
i tècnics municipals i de les empreses
adjudicatàries que estan fent els treballs, van visitar el darrer mes d’abril
les obres d’ampliació i de construcció
d’una nova planta que està portant a
terme la multinacional ubicada en
aquest municipi de la comarca de la
Plana Baixa. De fet, aquesta visita va
servir, a més, per a coordinar les
diverses gestions i els tràmits pendents per a poder avançar els treballs
que està previst finalitzen el pròxim
mes de setembre.

U JA HI HA LOGOTIP PER
AL CENTENARI DE LES
CASETES DE LES PLATGES

L’Ajuntament i l’Associació Platges de
Nules van presentar el logotip per al
centenari de la construcció de les primeres casetes de primera línia i preparen la programació commemorativa.

U COMENÇA LA RUTA
DE LA TAPA AMB MAJOR
PARTICIPACIÓ, 22 LOCALS

L’Ajuntament de Nules va presentar
la IX Ruta de la Tapa que té lloc els
caps de setmana del 6 al 29 de maig,
i que compta amb 22 locals hostalers, la major participació fins ara.

U NULES, EN EL 120É
ANIVERSARI DE LA FESTA
DEL CORS DE NYONS

Una delegació de Nules, encapçalada
per l’alcalde, David García, va viatjar a
Nyons per a participar en el 120é aniversari de la festa del Cors de la
població francesa agermanada.

U NULES VOL QUE LES
PERSONES MAJORS
CONEGUEN EL PATRIMONI

L’Ajuntament i l’Associació de
Jubilats i Pensionistes Cantalobos
preparen eixides programades amb
l’objectiu que les persones majors
coneguen la història del municipi.

L’alcalde es dirigeix a l’auditori durant el primer Desdejuni Empresarial.

Zulima Pérez, juntament amb l’alcalde i diversos regidors de l‘equip de govern.
en valor les nostres empreses»,
comenta García. Així doncs, es
farà un reconeixement a
l’empresa que més ocupació
genere, a l’empresa que més
haja invertit a Nules, a la innovació i al desenvolupament, a la
trajectòria empresarial, al compromís amb la sostenibilitat, o
al compromís social amb Nules.

En aquest primer Desdejuni
Empresarial es van destacar
també les millores que s’han
portat a terme en l’últim any als
diferents polígons industrials, i
que una de les prioritats de
l’equip de govern és crear més
sòl industrial. De fet, amb els
projectes en marxa, Nules
sumarà 828.636,32 m2.
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El Sant Sepulcre va desfilar per primera volta després de la seua restauració integral.

La imatge de Jesús Natzaré va ser portada per primera vegada a muscles pels confrares.

Nules recupera les tradicions de la
seua Setmana Santa amb novetats
El Sant Sepulcre va desfilar per primera vegada ja restaurat i la imatge del Cor de Jesús va tornar a participar en l’Encontre

A

mb la processó de les
torxes al Calvari, cada
vegada més arrelada
entre els nulers, van
començar els actes de la
Setmana Santa, que es van
poder tornar a celebrar amb
normalitat des de l’inici de la
pandèmia, i a més van comptar
amb importants novetats.
Així va quedar de manifest
en la principal processó de
Nules, la del Sant Enterrament,
en la qual va desfilar per primera volta el Sant Sepulcre ja restaurat per la Germandat dels
Natzarens de la Puríssima Sang.
A més, aquesta confraria va portar per primera vegada el pas de
Jesús Natzaré, amb 20 portadors
i no amb rodes. Tenien que
haver-se estrenat en 2019, però
aquell any ho va impedir la
pluja i els següents la covid.
També va ser molt especial la
processó de l’Encontre. La imatge de la Mare de Deú es va trobar
amb la del Cor de Jesús, recuperant una tradició que va tindre
lloc per última vegada en 2015.

La Mare de Déu va portar el mant blanc durant la processó de l’Encontre.

La processó de les torxes va obrir la Setmana Santa.

La imatge del Cor de Jesús va tornar a desfilar el Diumenge de Resurrecció.

Mossén Manuel Álvaro Agorreta, durant la seua intervenció després d’arribar al Calvari.
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El CEIP Jaume I i el projecte
‘Reciclem des de les aules’

A

quest curs, el CEIP
Jaume I ens hem adherit a la xarxa de centres
de Castelló per la sostenibilitat. Hem començat amb
el projecte Reciclem des de les
aules, pensat per a facilitar la
implicació de la comunitat
educativa en el projecte de
construir un mon millor i més
sostenible, començant per
l’entorn més proper dels nostres alumnes, les aules.
Hem iniciat el projecte amb
la classificació dels residus. El
primer pas ha sigut dotar totes
les aules amb contenidors per
a tot tipus de residus, on els
alumnes seleccionen les deixalles que generem en l’escola
separant paper, plàstic i restes
orgàniques. Posteriorment els
encarregats han de buidar-los
als contenidors més grans que
tenim al pati.
Treballem en tot moment
la necessitat de potenciar la
reducció de residus, utilitzant
carmanyoles per a l’esmorzar,
reutilitzant el paper per les
dues cares; en definitiva, fer
als nostres alumnes més conscients de les tres R: Reciclar,
Reutilitzar i Reduir.
I el que és més important
per nosaltres, hem creat
l’Assemblea
d’Alumnes
Delegats per la Sostenibilitat
amb l’objectiu d’implicar als
alumnes en els projectes i
accions sostenibles del centre.
Aquesta comissió està representada per un alumne o
alumna de cada curs de
Primària i per dos alumnes

d’Infantil 5 anys, és reunirà una
vegada al mes per a posar en
comú les diferents accions de
les aules i organitzar les noves
propostes, idees o necessitats
detectades. Aquests alumnes
van presentar de manera
voluntària les seves candidatures, presentant als seus companys pòsters elaborats per ells
mateixos amb un lema motivacional i van ser escollits
mitjançant votació a les seues
respectives classes.
El darrer dia 1 d’abril vam
celebrar la primera assemblea
formada pels 8 alumnes representants, la coordinadora de
sostenibilitat del centre i la
directora. Els alumnes i les
alumnes es van mostrar molt
emocionats i implicats, i ja en
aquesta primera assemblea ens
van traslladar les seues preocupacions i necessitats detectades,
així com també ens van fer arribar les seues propostes, que ja
estem posant en pràctica.
Una d’aquestes propostes va
ser crear una patrulla de pati

per a donar visibilitat a la idea
de cuidar i mantenir net el
nostre col·legi. Ells van ser
voluntaris per a començar i
que així s’anaren sumant
altres companys. Les seues funcions van ser recollir els residus de les diferents zones de
pati, detectar quins tipus de
residus havien recollit i quin
destacava per sobre els altres. I
finalment, amb un vídeo, van
traslladar aquesta informació
a tots els companys i companyes de l’escola, fent-los
conscients i donant-los diferents opcions per intentar
reduir els residus.
D’altres necessitats i propostes dels delegats de sostenibilitat van ser dotar el pati de
papereres, crear menjadors
pels ocells, casetes per a insectes, fer testos amb material
reciclat per plantar plantetes
amb flors i decorar el pati de
l’escola, entre d’altres. Els
alumnes esperen amb molta
il·lusió la següent trobada ara
al mes de maig.
Per a nosaltres, el més
important de tota aquesta
experiència és donar veu al
nostre alumnat, fer-los protagonistes d’aquest projecte i,
junts, conscienciar-nos i implicar-nos per millorar les nostres
accions per aconseguir un
món millor per a tots i totes.
En definitiva, educar per a
formar els nostres alumnes
més compromesos amb la sostenibilitat, l’ecologia i el medi
ambient.
*CEIP Jaume I

U TALLER CREATIU DE ABRAÇA’M A L’ESPAI VERD

L’Associació Abraça’m Lactància i Criança va organitzar un Taller Creatiu en
Família a càrrec de l’Acadèmia ‘La bombilla negra’ a l’Espai Verd, que també
ha rebut nombroses visites d’alumnes dels centres escolars de Nules.

U CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE RECICLOS

A principis de maig, informadors ambientals van recórrer Nules per donar
a conéixer Reciclos i ajudar la ciutadania a resoldre els seus dubtes sobre
aquest projecte per a reciclar llaunes i ampolles de plàstic de begudes.

U EL CEIP LOPE DE VEGA PLANTA JARDINS PER LA PAU

El CEIP Lope de Vega, dins del seu projecte Reverdir, va celebrar una jornada familiar per a plantar Jardins per la Pau. També es van estudiar les
necessitats de les propostes fetes per l’alumnat al Consell Ambiental.
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El fill i la família d’Amadeo Alagarda, amb la diputada de Memòria Històrica, Tania Baños.

9

Els familiars de Vicente Herrera amb l’alcalde, David García, i el regidor Guillermo Latorre.

Homenatge a les dues víctimes de
Nules en el camp de Mauthausen
En l’acte celebrat al Teatre Alcázar el dimecres 4 de maig es va recordar la trajectòria d’Amadeo Alagarda i de Vicente Herrera en presència dels seus familiars

L

’Ajuntament de Nules va
fer el 4 de maig un homenatge a les víctimes de
l’holocaust del camp de
concentració de Mauthausen de
la localitat, els veïns Amadeo
Alagarda Ballester i Vicente
Herrera Bertomeu, amb un acte
carregat d’emocions i de connotacions històriques.
L’acte va tindre la presència
de la diputada provincial de
Memòria
Històrica,
Tania
Baños, i de l’alcalde, David
García, a més de regidors de la
corporació municipal, familiars
de les víctimes, i una representació de la societat civil del
municipi amb associacions,
entitats, i col·lectius locals.
El regidor de Patrimoni,
Guillermo Latorre, assenyala

que «l’organització d’aquest
acte ha comptat amb la recopilació de dades històriques rigoroses, de manera que el veïnat
de Nules ha pogut conéixer més
de prop a aquestes dos persones,
al mateix temps també donem
visibilitat a aquests fets».
L’acte, que va tindre lloc al
Teatre Alcázar, va comptar amb
la col·laboració dels historiadors
José Albelda i Lara Cardona, els
quals van fer una presentació
d’alguns dels aspectes de la vida
d’aquests dos veïns de Nules, i
van explicar el context històric
en el qual van succeir els fets.
Així mateix, es van visionar
dos vídeos en els quals es va
mostrar la col·locació d’una
placa en cadascú dels carrers on
estan ubicats els seus habitat-

El regidor Guillermo Latorre es dirigeix al públic durant l’homenatge.
ges: al carrer de Sant Xotxim, on
vivia Vicente Herrera; i a l’avinguda de la Constitució, on residia Amadeo Alagarda.

Per la seua banda, l’alcalde
de Nules va lliurar als familiars
presents una placa commemorativa i un ram de flors.

L’Ajuntament
també
col·locarà als baixos de la casa
consistorial dos panells on es
narrarà i contextualitzarà la
vida de Vicente Herrera i
d’Amadeo Alagarda. Alhora,
seran instal·lades les plaques
que la Conselleria de Qualitat
Democràtica va lliurar a les
famílies de les víctimes de la
comarca de la Plana en un
homenatge que va tindre lloc a
finals de l’any passat a Vila-real.
«Aquest memorial romandrà
a l’ajuntament durant un any i,
posteriorment, els cartells i les
plaques seran traslladats al
Centre d’Interpretació de la
Guerra Civil que el consistori
preveu habilitar per a aquest
tipus
d’objectes»,
matisa
Guillermo Latorre.

DISCURSO DE RICHARD ALAGARDA EN EL ACTO MEMORIAL ‘NULERS ALS CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS’

P

ueden imaginar la emoción que me abruma.
Primeramente, quisiera
decirles que toda nuestra familia, a través de sus
hijos, nietos y bisnietos, quisiera dar las gracias a todos
los representantes de las
diversas instituciones que
han hecho posible este evento
tan importante para nosotros:
el Ayuntamiento de Nules y
sus representantes: el alcalde,
David García Pérez y el concejal de Patrimonio, Guillermo
Latorre, y a la Generalitat
Valenciana.
Desearía también subrayar
el formidable trabajo realizado por todos los actores que
han obrado en el marco del
programa Construint Memòria;
gracias a este trabajo, hoy
podemos estar todos presentes con el fin de honrar a

nuestro padre, nuestro abuelo,
nuestro tío, don Amadeo
Alagarda Ballester.
A título personal, quiero
también dar las gracias particular y cordialmente a todas las
personas con quienes he compartido emociones profundas y
grandes momentos de complicidad: a Rubén García, por contactarme hace dos años por
medio de mi prima Julia, con el
fin de poner en relieve la trayectoria de vida de Amadeo y
hacerla pública; también a
Laura García, de la Cadena SER,
por hacerme una entrevista
con el fin de dar a conocer esta
historia; y a José Francisco
Albelda por el libro que ha
escrito sobre los deportados del
Campo de Mauthausen y, en
particular, las biografías que
ha realizado sobre los 27 que
estuvieron en este campo,

entre ellos, Amadeo.
Pero, ¿quién era Amadeo? En
pocas palabras, yo diría que un
ser con una gran fuerza de
carácter, con un instinto de

supervivencia
excepcional,
resistente, un hombre comprometido y, sobre todo, un amante
de la libertad.
Si tuviera que describirlo
como padre os diría que era un
padre cariñoso, protector,
pudoroso y jovial, amante de la
ópera, atormentado a menudo,
pero ¿cómo podría haber sido
de otra manera teniendo en
cuenta las pruebas que había
soportado?
En efecto, el hombre rescatado de los campos de la muerte,
liberado en 1945 después de 10
años de guerra y de cautiverio
en el infierno de concentración
nazi, era muy diferente del
joven de 1936, ya que sus mejores años de juventud habían
sido sacrificados.
A pesar de todo, demostró
siempre una gran resistencia y
fue capaz de reconstruirse fun-

dando una familia con sus dos
hijos (Françoise y Richard),
cuatro nietos y tres bisnietos.
Todos los veranos veníamos a España para ver a la
familia porque él amaba a los
suyos, hermanos, tíos, sobrinos, es como si viniera a recargar sus baterías en la España
que tanto amaba y que, sin
embargo, le había cerrado las
puertas y desterrado en otros
tiempos.
Para terminar, os diré que
Amadeo, mi padre, habría
estado muy orgulloso y conmovido de verse tan honrado,
Él nos dejó hace 17 años en
abril de 2005 a sus 90 años,
pero siempre estará presente
en nuestros corazones y nuestras mentes.
¡Hasta siempre Papá; hasta
siempre Amadeo!
*Richard Alagarda
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Obituari ; Vicent Felip Sempere

El Cronista Oficial de la Vila de Nules deixa
un llegat invaluable per al seu municipi

E

l dimecres 4 de maig
Nules va estar de dol per
la mort d’un dels seus
veïns més il·lustres, i
sobretot un dels millors coneixedors de la seua història.
Nules va perdre a Vicent Felip
Sempere (1948-2022), Cronista
Oficial de la Vila des de l’any
1982. En senyal de dol, les banderes dels edificis municipals
van ondejar a mitja asta els dies
4 i 5, i se li va dedicar un minut
de silenci al Teatre Alcázar,
abans d’iniciarse l’homenatge
als dos nulers que van estar al
camp de concentració nazi de
Mauthausen (Austria) durant la
Segona Guerra Mundial.

després d’una exposició al
Museu. Sempere va ser, en gran
part, el responsable de la riquesa artística que alberguen els
museus de Nules, en especial el
de Medallística, fins el punt que
el Ple de l’Ajuntament va aprovar, en 2018, concedir el seu
nom al Museu d’Història.
ELS GINER

ORÍGENS

Els Felip eren llauradors de
Nules, però els Sempere venien
d’Elx, van comprar casa i terra i
s’hi van establir. Van ser els
Sempere, pares de sa mare, qui
li van pagar el col·legi de la
Salle, on ell i el seu germà van
estar interns del 1962 al 1964.
Després va ingressar com a
Hermano de la Salle i, més tard,
i durant 11 anys, va viure a
Barcelona en el moment en què
esta ciutat era el motor de la
cultura i la progressia a l’Estat
espanyol. Va ser l’any 1982,
quan encara vivia a la capital
catalana, quan va començar a
ser Cronista de Nules. Cap a
1984-1985 torna al municipi
carregat de projectes.
Durant anys havia passat dissabtes investigant a l’Arxiu de
la Corona d’Aragó, bàsic per a la
història de Nules, i restauració i
enquadernació a l’Escola de la
Llotja. Vicent sempre recordava
el moment històric en el qual,
essent
alcalde
de
Nules
Sebastián Nebot, el municipi va
reclamar i recuperar la documentació històrica de la localitat que es guardava en l’Arxiu
de la Corona d’Aragó. L’única
condició que es va posar va ser
que algú vetlara per la seua cura
i supervisió, i Felip Sempere va
rebre eixe encàrrec, a més
d’assumir la catalogació.
MUSEU D’HISTÒRIA

En aquell moment s’estaven
tirant moltes cases, útils i ferramentes. Sovint la gent l’avisava.
En acta de 1981 ó 1982,
l’Ajuntament de la UCD acordà
convertir l’església de la Sang en
museu. La Sang és l’únic edifici
d’arquitectura gòtica de reconquesta del segle XVI que queda a
la Plana (desaparegueren els de
Vila-real i Castelló). S’acordà
recuperar l’edifici i donar-li ús,
per a la qual cosa es va replegar
material de particulars.

El fotògraf Arturo de las Liras va retratar a Vicent Felip Sempere en 2016 per a la seua exposició ‘Gent de Nules’.

ÈPOCA DE FORMACIÓ

Un caràcter forjat en els
seus anys de joventut
Vicent Felip Sempere va
ingressar com a Hermano de la
Salle a Mallorca, amb la idea
de dedicar-se a l’ensenyament,
i va ser professor a l’escola de
Pont d’Inca i de Pla de Natesa.
Però el Concili Vaticà II (1965)
provoca
la
divisió
dels
Hermanos en dos grups,
Vicent no entén els enfrontaments i discrepa de la línia
que volia orientar-se al negoci
de l’educació. Se’n torna a
Nules, on passa tres anys.
S’incorpora al Servei Militar i
en 1973 es declara Objector de
consciència; el tanquen al
penal militar, però com que
els seus motius són religiosos
l’envien 15 dies a l’hospital i
finalment a casa. D’allí se’n va
a Barcelona, on treballa a

Motor Ibérica (l’actual Nissan)
com a tècnic d’organització
d’empresa i estudia a l’Institut
Catòlic de Ciències socials.
Coneix
Joaquim
Nadal,
Carlota Soler, acudeix als
seminaris d’ètica de José Mª
Díaz Alegria (jesuïta, teòleg de
l’alliberament) i es titula en
Ciències Socials. Va a classe de
vesprada després de treballar.
A Barcelona viu a l’avantguarda, amb els moviments
d’alliberament; corre davant
dels grisos i sovinteja amics
com Max Cahner, president
del Gremi d’Editors de
Catalunya, qui li encomana la
correcció i les fotografies per
als articles de Francesc Mira
per a la Gran Enciclopèdia
Catalana.

També es planteja recuperar
l’edifici històric de l’antiga
ermita de Sant Miquel, que va
ser
Fort
a
la
guerra
d’Independència, fortificat pel
general Suchet i assaltat per Fra
Asensi Nebot, el Fraile.
S’anava a tombar amb el consentiment de la Comissió
Provincial de Patrimoni, que
només demanava que es conservaren les teules. Es tracta d’un
edifici d’Antoni Gilabert (17161792), un dels millors arquitectes del neoclàssic valencià.
Vicent va parlar amb Arturo
Zaragozá i, emparant-se en la
Llei de Fortificacions i Castells,
van canviar d’opinió. Després es
convertiria en el Museu de
Medallística Enrique Giner.
També va parar les obres de
restauració de les muralles de
Mascarell, fortament subvencionades però amb un mal projecte,
i es va ocupar de la festa de les
Barraquetes, una festivitat religiosa única a Espanya que va ser
recuperada per mossén José
Burgos Casares i, l’aleshores
alcalde Vicente Martínez Lucas,

Gran divulgador i admirador de
la figura d’Enrique Giner i amic
personal de la seua filla,
Soledad Giner, sota la seua tutela s’han realitzat nombroses
donacions artístiques de coetanis i deixebles del medalliste i
escultor nuler, que han convertit la localitat en un referent, i a
Giner i el seu llegat en ambaixadors de Nules. De la seua contribució a la preservació de la
història i el patrimoni del municipi queda constància no només
en els seus museus, sinó també
en els seus carrers.
Membre de la Real Acadèmia
de les Arts de Sant Carles, és
autor d’una destacada bibliografia, que inclou Privilegios y concesiones del término general del castillo de Nules en época foral (12511709) o La qüestió de les aigües entre
la vila de Nules i Borriana, entre
altres publicacions especialitzades en revistes i edicions sobre
història i patrimoni. Destaquen
a més els llibres La Fira de Nules
en la época contemporánea, clau
per a conéixer la recuperació de
la Fira Agrícola després de la
guerra civil, i Recull per a una
història de Nules.
Durant un llarg periode,
Vicent va ser colaborador habitual del diari Mediterráneo, i va
coordinar el ja desaparegut
Noulas, butlletí d’informació
municipal. També va ser un dels
impulsors
del
Congrés
d’Història i Filologia de la Plana.
Apassionat i vehement a
l’hora de defendre les seues conviccions, per motius de salut
feia temps que no estava directament vinculat amb l’activitat
cultural i patrimonial de Nules,
tot i que abans de la pandèmia
encara impartia visites guiades
pel municipi, ja que tots eren
molt conscients dels seus vastíssims coneixements.
L’alcalde de Nules, David
García, resalta que Felip
Sempere «va dedicar la seua
vida a Nules, al seu patrimoni,
museus, arxius i la seua cultura
en general». García remarca que
«el Museu de Medallística és el
millor exemple del seu treball»,
per això, mitjançant aquest centre i totes les seues aportacions
«el seu llegat permaneixerà per
a sempre».
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De ley

El tiempo

Los gastos de hipoteca
RAMIRO

Navarro*

O

frecemos en esta ocasión una breve guía
sobre cómo reclamar
los gastos de hipoteca
y la comisión de apertura.

U RENOVEN AMB CREU
ROJA EL CONVENI PER A
SERVEIS D’EMERGÈNCIA

L’Ajuntament i Creu Roja han signat, per
segon any consecutiu, un conveni de
col·laboració per millorar la prestació
de serveis en cas d’emergència, amb un
cost per al consistori de 5.000 euros.

--¿Qué personas pueden reclamar?
--Tratándose de una reclamación contemplada en la Ley
General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios,
podrán proceder a la misma
los consumidores.
--¿Pueden reclamarse los gastos de
todas las hipotecas, sin importar si
siguen vigente, o cuándo se amortizaron, cancelaron o pagaron?
--Siendo la acción de nulidad
imprescriptible, se puede
reclamar la nulidad de la cláusula de gastos de cualquier
préstamo. La declaración judicial de dicha nulidad dará
lugar a que el Juzgado tenga
que declarar sus consecuencias según la jurisprudencia
europea, la que deberá ser la
devolución de cantidades.

U ELIAS AZZOUZI SERÀ
ALUMNE ERASMUS DE
TUBA DE ROBERT VOS

El nuler Elias Azzouzi Tusón, alumne de
tuba en el Conservatori de Castelló, ha
sigut admés com alumne erasmus del
profesor Robert Vos (Universitat
FONTYS), i és l’únic espanyol seleccionat.

--¿Cuál es la forma de proceder
para reclamar?
--Remitiremos una carta de
reclamación al Servicio de
Atención al Cliente al Banco
que concedió el préstamo (si
ha sido absorbido o fusionado
con otro, se remitirá al que
cobre las cuotas actualmente,
y en el caso de hipotecas paga-

das al Banco que absorbió al
que le dio la hipoteca). El
Banco tiene dos meses para
contestar, y si no contesta o lo
deniega en dicho plazo, es
entonces el momento de proceder a interponer la correspondiente demanda judicial.

--¿Qué gastos reclamar?
--Exclusivamente se pueden
reclamar los gastos concernientes a la hipoteca. En modo
alguno aquellos que se correspondan con la compraventa.
Los gastos son, por tanto:
--50% de la factura de
Notaría.
--100% de la factura de
Registro de la Propiedad por
inscripción de la hipoteca.
--100% de la factura de tasación.
--100% Gastos de gestoría.
-100% Comisión de apertura.
Un consumidor medio
podrá reclamar una media de
2.000 euros por hipoteca.
--¿Qué plazo hay?
--La acción de nulidad de la
cláusula es imprescriptible. No
hay plazo, incluso para hipotecas que hayan sido canceladas.
--¿Qué hacer si se desea encargar el
asunto a este despacho?
--Lo más recomendable es que
solicite cita para consulta personal en el teléfono 964 048
777 o a través del correo despacho@ramironavarro.com.
*Ramiro Navarro Abogados
Castellón-Nules
Cita previa: 964 048 777

Colònies de Gats de Nules

¿Mal comportament?

E

l 12% dels abandonaments d’animals de companyia es deu al mal comportament, en cursiva,
perquè creiem que és important que, aquells que respectem
als nostres animals de família,
tinguem clar que són éssers sintients, amb comportaments
diferents dels humans. I, sobretot, que no hi ha mal o bon
comportament, sinó un esforç
(o absència d’ell) per part de
l’humà d’entendre la forma de
comunicació del seu peludet.
Ingrid Ramón és educadora,
traductora, psicòloga i etòloga
d’animals. Una de les destradores canines més preparada
d’Espanya, formada a distints

països, com Bèlgica, Noruega i
Estats Units. Ella és l’autora de la
frase «Entendre al gos i ensinistrar-lo des de cadell farà que
l’animal se senta més comprés i
menys estressat».
I la veritat és que a Espanya
encara no entenem
quant
d’important és
la relació entre
educació
del
nostre animal
de família i
comportament
del mateix una
volta siga adult.
En països com
Anglaterra o EU
els responsables
legals de gossos
tenen el costum
de
dur
als
cadells a destradors, com un
xiquet a l’escola. S’ha d’entendre que tots els

animals (inclòs els humans)
aprenem per imitació. La gran
majoria de gossos i gats que es
compren i adopten, són separats
a edat molt primerenca de les
mares, pel que resulta fàcil
deduir que l’aprenentatge de
l’animal serà
definit
per
l’ésser humà
amb qui visca.
Si es maltracta a qualsevol
ser,
aquest
aprendrà
a
defendre’s, a
ser agressiu o
a tindre por;
si s’és cuidadós i es tracta
amb estima i
responsabilitat, l’animalet
donarà
tot
l’amor que té
a dins.
Un estudi
realitzat a la
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Universitat de Massachusetts
ha comparat gens i comportament de més de 18.000 cans, i
han trobat que l’herència
genètica dels pares (la raça, al
cap i a la fi) tan sols influencia
en un 9% el comportament de
l’animal. En concret, un animal pot heretar per raça o
genètica conductes de por (si la
mare ha sofert estrés durant
l’embaràs, per exemple). Però
no l’agressivitat, amb una proporció de gens pròxima a 0.
Aquest estudi desmunta la
teoria de les races ppp (Perros
Potencialmente Peligrosos) i de
l’agressivitat per raça. I demostra que un animal, i qualsevol
altre ser sintient, es torna agressiu si hi ha agressió cap a ell.
Tot açò s’aplica als nostres
gatets del carrer. Si un gat rep
agressió, maltractament, i es
veu acorralat… el seu comportament natural és fugir de
l’agressió, però es pot tornar
agressiu per defendre’s o
defendre els seus cadells. Si
se’ls respecta i se’ls deixa conviure tranquil·lament, demostren amor i gratitud.

Y el invierno
continuó en abril
JUAN ANTONIO

Pitarch
Tena*

B

ueno, bueno, bueno...,
estimado lector, estimada lectora, todavía
estamos disfrutando
de los primeros compases de
la primavera y algunas personas ya están nerviosas debido a una climatología adversa que se está prolongando
tanto en el espacio como en
el tiempo, y a las fechas en
las que nos encontramos,
todavía no les ha permitido
lucir la ropa de primaveraverano en todo su esplendor.
Está claro que el clima es
harto caprichoso, y el ser
humano debe ir supeditado
siempre, haga o deje de
hacer, ya que a fin de cuentas
el clima es el que marca los
tiempos en nuestra vida.
Diríase que este abril ha
sido una prolongación del
invierno. Para los aficionados
a la meteorología, ha sido de
lo más completo, ameno, instructivo
y
didáctico.
Podríamos comenzar por los
anticiclones o centros de
altas presiones, los cuales
dan estabilidad atmosférica.
A continuación, los centros
de bajas presiones, los cuales
dan inestabilidad atmosférica, llevando asociado el registro de fuertes tormentas con
abundante aparato eléctrico
y aguaceros, que en ocasiones lo han sido de carácter
torrencial. Fuerte temporal
de Levante, que durante bastantes días ha batido con
fuerza nuestra castigada y
más que débil línea de costa.

TREN DE BORRASCAS

Con el anticiclón de las
Azores más inquieto de lo
habitual, subiendo y bajando
de latitud casi a diario, creó
una serie de pasillos naturales por los que se colaron las
borrascas y centros de bajas
presiones de forma contínua,
y a los cuales se les denomina
tren de borrascas. Estos,
acompañados de mucho frío
en las capas altas de la atmósfera y una marcada entrada
de vientos húmedos de
Levante, de marcado recorrido marítimo, propiciaron en
pocas horas la formación de
tormentas con registros de
precipitación que jamás se
habían registrado en nuestra
zona. A estas situaciones
meteorológicas se las denomina gotas frías ó DANAS,
que, aunque aparentemente
en la forma son iguales, no lo
son en su fondo estructural.
*Encargado de la estación
meteorológica de Nules
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I

Nules es mostra contrari a la llei
que prohibeix la crema de poda
L’Ajuntament no pot autoritzar permisos i posarà en marxa diferents accions en defensa
del llaurador i per instar el Govern espanyol a modificar la nova llei de gestió de residus

L

’Ajuntament de Nules no
pot autoritzar els permisos per a la crema de poda
al camp segons la llei estatal 7/2022 de gestió de residus i
sòls contaminats per a una economia circular, desenvolupada
pel Ministeri per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic,
i publicada al Butlletí Oficial de
l’Estat (BOE) el passat abril.
Per aquest motiu, el consistori ha anunciat públicament la
seua posició en contra d’aquesta
nova legislació al considerar
que «no s’han tingut en compte
els interessos dels llauradors, no
se’ls ha consultat i se’ls ha
deixat indefensos», matisa el
regidor d’Agricultura, César
Estañol.
Davant aquesta situació,
l’Ajuntament ja està treballant
en diferents accions per a defensar el sector agrari. De manera
que, en el pròxim plenari es pre-

sentarà una moció per instar el
Govern a modificar aquesta llei
perquè els llauradors puguen
portar a terme aquest tipus de
crema; així mateix, convocarà al
Consell Agrari Local per a informar d’aquesta nova legislació i
estudiar possibles actuacions
conjuntes.
També es consultarà als
membres de la Plataforma per
la Dignitat del Llaurador, formada per representats dels
municipis de la comarca de la
Plana Baixa, de les organitzacions agràries, i dels diferents
actors del sector agrari, la presa
de decisions conjuntes.
CANVI TOTAL

Així doncs, aquesta nova normativa transforma totalment
l’actuació habitual i tradicional
del llaurador, que no podrà
desenvolupar una activitat normal i necessària per al camp al

considerar la crema de la poda
com un residu. Per tant, la llei
només empara la crema dels
residus en casos molt excepcionals i justificats en què hi hagi
raons de caràcter fitosanitari i
quan no siga possible portar-lo a
terme amb un altre tipus de
tractament.
UNA SOLUCIÓ

Amb tot, l’Ajuntament de Nules
considera que aquesta llei va en
contra del sector agrari i farà
«tot el possible per protegir
l’agricultura local perquè els
llauradors puguen seguir desenvolupant aquesta tasca», comenta Estañol, qui a més assenyala
que «volem que les restes de
poda d’arbres no es consideren
residus o almenys que es done
una solució des del Govern a
aquesta problemàtica que s’ha
generat
amb
l’aprovació
d’aquesta nova llei».

La Cooperativa Agrícola reparteix
207.253 euros en bonificacions
La Cooperativa Agrícola Sant
Josep de Nules, com acostuma a
ser habitual en arribar aquestes
dates, ha fet ja la bonificació al
consum corresponent a l’exercici del darrer 2021 realitzat pels
seus socis. I tal com ha ocorregut durant els últims anys, la
quantia d’aquesta bonificació
continua creixent exercici
darrere exercici.
Així, enguany la bonificació
ascendeix a un total de 207.253
euros, front als 188.130 euros
corresponents a l’any 2020.
La Cooperativa Agrícola ha
realitzat ja l’enviament de cartes perquè els seus socis puguen
acudir a l’entitat a recollir la
bonificació que els correspon.
I és que ja s’han convertit en
una costum que es repeteix any
rere any tant la carta de notificació de la bonificació com el
procediment per a poder-la
rebre. Els socis acudeixen personalment a les instal·lacions de la
Cooperativa Agrícola a tramitar
la seua bonificació.
De fet, aquest és ja el quint
exercici
en
el
qual
la
Cooperativa destina una part
dels beneficis després de la
liquidació a bonificar als socis
que han adquirit productes o
serveis en la Cooperativa, per
agrair-los la seua confiança.

La Cooperativa Agrícola ja ha començat a repartir les bonificacions de 2021.

El regidor César Estañol va mostrar la postura de l’Ajuntament sobre la nova llei.
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El saló d’actes de la Caixa Rural Sant Josep de Nules va acollir el lliurament dels trofeus en les diverses categories.

Nules, capital de columbicultura
amb el Nacional per comunitats

El regidor d’Esports, Gabriel Torres, amb el guanyador, Cristóbal Martínez.

‘Nevada’, de Cristóbal Martínez, va guanyar una edició amb el Club Sant Josep com a amfitrió

L

a localitat de Nules es va
convertir en capital nacional de la columbicultura
amb la celebració del XXI
Campionat
d’Espanya
de
Comunitats Autònomes.
El lliurament de trofeus es va
celebrar el 26 d’abril al saló

d’actes de la Caixa Rural, amb la
presència del regidor d’Esports,
Gabriel Torres; la presidenta del
Club
Sant
Josep
de
Columbicultura, Maite Romero; i
autoritats
d’aquest
esport,
encapçalades pel president de la
RFEC, Javier Prades, i el president

de la FCCV, Ricardo García.
Finalment hi va haver un
empat a 1.377 punts entre els
dos primers classificats, i el sorteig va donar com a guanyador
el colom ‘Nevada’, de Cristóbal
Martínez, i la Peña Indomable
(federació castellanomanxega).

La presidenta del club local, Maite Romero, amb una de les primeres classificades.

Música

El guitarrista nulense Pedro Navarro
arranca su nueva gira internacional
El artista anunciará en breve un recital en un municipio de la provincia que abrirá un cartel de más de 20 conciertos en varios países

M

uy pronto, el guitarrista nulense Pedro
Navarro anunciará
un gran concierto en
un municipio de Castellón
para todos sus seguidores de
Nules y la provincia. Y que
prevé ser un espectáculo multitudinario.
Pedro Navarro volverá a los
escenarios europeos y del
extranjero para presentar su
propia música: Dinamarca,
Italia e incluso Singapur, dentro del continente asiático, son
algunos de los puntos donde
brillará la guitarra del artista.
Los aficionados al flamenco
podrán disfrutar de los nuevos
temas de Pedro Navarro en más
de 20 conciertos. Entre ellos,
destacan los que ofrecerá en el
Festival de Guitarra de Málaga,
el Teatro Palacio de la
Audiencia de Soria, Capricho de
Gaudí de Comillas o el Festival
Internacional de Guitarra de

Alicante
y
el
Festival
Internacional de Guitarra de
Andorra.
En palabras del propio guitarrista, «muy pronto anunciaré
un gran espectáculo en mi tierra. Los años 2020 y 2021 han
resultado complicados, ya que
la programación era tremendamente inestable». Sin embargo,
«ahora me siento muy ilusionado tras estos años de pandemia
en los que he podido crear cosas
con las que sorprenderme a mí
y al público».
La música de Pedro Navarro
ha recorrido los cinco continentes, pasando por ciudades
como Nueva York, Chicago,
Kansas City, Albuquerque, Los
Ángeles, Sidney, Canberra,
Roma, París, Estocolmo, Dar es
Salaam, Yaounde, Guayaquil,
Madrid, Ottawa, Montreal,
Calgary, Edmonton, Ille de Re,
Vendome,
Sofía,
Sozopol,
Ossola, etc.

La guitarra de Pedro Navarro está a punto de sonar de nuevo para alegría de todos sus seguidores.
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Opinión

Seguimos en
marcha
CeN

E

stos meses de abril y mayo
están siendo, con toda seguridad, los de la vuelta a la normalidad. Hemos podido vivir
con intensidad y normalidad las festividades de Semana Santa, ‘Les
Camareres’, Sant Vicent y el día de
paellas. Días donde se han recuperado la hermandad y tradición que
tanto nos gusta a la ciudadanía de
Nules.

OBRAS

En los próximos días pondremos fin
a las obras de mejora que se han llevado a cabo en la calle San Pascual y
empezaremos con las relativas a la
calle Xilxes (tramo entre calle Betxí y
rotonda del Llaurador) y en la playa,
donde vamos a proceder a finalizar
el carril bici desde la gola hasta la
calle Menorca, pasando por Illes
Columbretes. También se va a proceder a remodelar el camí Serratelles,
dirección Moncofa, desde la carretera del mar hasta la Calle Xàbia (fase
I), con la instalación de una zona
para peatones.
MÁS INVERSIONES

Ya tenemos preparada la propuesta
de inversiones a las que destinar los
1.796.724,36 euros del remanente
del 2021 y los 934.032,03 euros relativos al patrimonio municipal del
suelo. La propuesta se elevará a comisión informativa y pleno del mes de
mayo. En el próximo número del
Crònica se detallará cada inversión a
qué irá destinada.
DESAYUNO EMPRESARIAL

A principios de mes convocamos un
desayuno empresarial en Nules
donde lanzamos algunas propuestas
cara al 2023 y que propondremos en
el presupuesto de dicho ejercicio. La
creación de una línea de ayudas para
empresas que contraten personas
desempleadas de Nules con un contrato fijo, de hasta 3.000 euros por
trabajador; y otra, también de 3.000
euros, dirigida a personas autónomas y empresas que creen nuevas
empresas o nuevos comercios en el
municipio.
EMPLEO

En el mismo desayuno empresarial
se hizo un balance positivo de las
políticas en materia de empleo que
se están llevando a cabo, con un 8%
de desempleo actualmente, la segunda tasa más baja de la provincia para
ciudades de más de 10.000 habitantes. Recordamos que para este 2022
tenemos ya aprobados más de
1.500.000 euros de subvenciones provenientes del Programa Labora por el
que se está dando trabajo a cerca de
80 familias.
Además, hay previsto ganar
828.636,32 m2 de suelo industrial
que permitirán la instalación de nuevas empresas.

La alternativa que
crea oportunidades
PP

L

a desaceleración económica
que sufrimos desde hace
meses, y que cada vez resulta
más severa, se puede atajar con
planes que apuestan por las familias
y empresas como motores de dinamización económica.
Es la apuesta de nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo. La
que elevó al Congreso de los
Diputados pero que el PSOE rechazó
para entregarse a los brazos de Bildu.
La que reclama nuestro presidente
regional, Carlos Mazón, con una
revolución fiscal que es la voluntad
práctica de un objetivo clave: rescatar a quienes el PP considera motor
de nuestra economía.
Tanto el Plan Feijóo como la revolución fiscal de Mazón son las alternativas válidas para crear oportunidades. Las que defienden incentivos
fiscales que inyecten liquidez a través
de rebajas de impuestos y bonificaciones que engrasen el motor económico. Con propuestas sólidas y con la
garantía de la estabilidad de un
gobierno responsable que persigue lo
mejor para sus ciudadanos.
Hoy, en Nules, creemos que esas
políticas son posibles. Incentivos fiscales para premiar el esfuerzo frente
a un alcalde que se apoltrona. La
inversión necesaria para garantizar
que nuestra localidad se activa, desde
la empresa a la agricultura, porque
todos somos tejido económico.
Hoy, la indolencia se abre paso en
una localidad orgullosa de su esfuerzo. El que encarnan agricultores
indignados con el estado de unos
caminos rurales que están abandonados y a los que ahora el PSOE ha decidido prohibir las quemas. El que
denuncian los ciudadanos cuando
salen a la calle y advierten la falta de
limpieza y conservación en calles,
plazas y parques públicos.
Para nosotros Nules es un sentimiento compartido, y duele que quienes vendieron humo a costa de nuestros bolsillos hoy vivan encerrados en
unos despachos que han convertido
en búnkeres. Salir del confort y pisar
la calle es enfrentarse a una realidad
fría y dura, que constata la falta de
esfuerzo y acredita el malestar ciudadano porque, de lo prometido, nada
se sabe.
Hoy el alcalde se afana en perpetuar el engaño. Los plenos se han convertido en sesiones de propaganda
oficial en las que se anuncian medidas que nunca llegan. En pleno
mayo, seguimos sin saber el paquete
de inversiones al que se van a dedicar
los ahorros no invertidos en 2021. Y
mientras, Nules desespera.
Por ello, desde el PP reivindicamos
otra forma de hacer las cosas. De
bajar impuestos en lugar de disparar
la electricidad, los carburantes o la
cesta de la compra un 12%. Hay futuro y hay oportunidades de la mano
de Feijóo y Mazón.

Bienvenidos
a Malagón
PSPV-PSOE

C

uando queremos expresar que
un cambio para bien ha salido
mal, decimos aquello de salir
de Málaga para meterse en
Malagón. Y algo así deben estar pensando en el equipo de gobierno,
donde los últimos meses son una
montaña rusa. Ya van dos concejales
dimitidos y, en abril, por falta de
tiempo en la tramitación de las credenciales, les faltaba un edil. Sumen
que los contratos municipales parecen estar gafados: el del autobús
urbano ha sido rescindido por la cantidad de incumplimientos de la
empresa; el de limpieza de huertos
abandonados, también; el quiosco de
las pistas deportivas de la playa ha
cerrado (por decir algo) sin llegar a
abrir; el de la basura empieza con
incumplimientos de la empresa…
Las obras también se les hacen un
poco más largas de lo esperado: en la
calle Santa Natalia esperan poder
asfaltar hace un mes; en San Pascual,
la comisión de fiestas de San Juan
empieza a pedir voluntarios para acabar de poner baldosas antes de fiestas; en Mascarell ya dan por hecho
que las fachadas se quedaran así.
¿Mosquitos? Para dar y vender.
Empeñados en el tratamiento y en
volar en helicóptero se les ha olvidado el resto de medidas, como no
dejar estancarse el agua. La
Marjaleria presenta un abandono
notable y es causa de la gran proliferación de mosquitos. No se han abierto los tubos de desagüe tras las lluvias y estos siguen embozados de
hierba y barro. Los charcos llegan
hasta la autovía y cada uno es un foco
de mosquitos. ¿De qué sirve fumigar
el 10% del término municipal inundado si el resto sigue proliferando?
¿Ya no se hacen repasos con pastillas
de cloro de las balsas abandonadas?
¿Matan los selfies a los mosquitos?
En 2020, el Consejo Municipal de
Deportes solicitó que se aprobara un
nuevo reglamento de subvenciones
deportivas. Tras dos años sin competiciones, el reglamento llega ahora.
Pero no para todos. Al aprobarse por
sorpresa el presupuesto de 2022, al
equipo de gobierno ya no le quedaba
más remedio que sacar adelante el
reglamento de subvenciones. En esta
nueva ordenanza no estará el CF
Nules en 2022. ¿Se podría haber aprobado en 2020? ¿En 2021? Claro, pero
eso supondría tener anticipación.
En un año habrá elecciones. La pandemia ha dejado de ser la excusa para
no hacer todo lo que queda pendiente.
Los Socialistas seguimos trabajando
por Nules cada día para que nuestro
municipio no pierda las oportunidades que se nos presentan. Pero lo que
no se nos puede pedir es estar en la
oposición y hacerle los deberes al equipo de gobierno. Cómo hubiera sido
esta legislatura ya es pasado. Cómo
queremos que sea la siguiente es la
pregunta que debemos responder.

La formiga, la
panerola i el grill,
els altres
Més Nules

H

i ha persones que et condemnen per tot el que fas o no fas,
però no són capaços de fer res
millor. Et jutgen per lluitar
per qualsevol causa, parlen horrors
de tu. Et volen ensenyar a viure, però
ells no viuen el que prediquen.
Els altres són tan sols un simple
viure per a fora, compte amb les façanes i les bones aparences, la majoria
de les vegades són buits enormes
sense cap contingut.
Hi ha moltissimes vegades que a
molts se’ls oblida d’on són, d’on
venen i el mateix dia que es varen llevar les albarques i els varen donar
unes sabates varen creure que el món
girava al seu voltant i només per a
ells, i no, el món seguirà girant amb
ells i potser giraria millor sense ells.
Però sempre és bo que passen per la
teua vida per a demostrar-nos que no
hem de ser com ells.
Els altres pretenen des de la seua
suposada veritat absoluta criticar-te,
menysprear-te a la mínima ocasió,
sense saber que els seus menyspreus
arriben a fer-te més fort, poc els
importa el que faces bé i els resultats
que això comporten per al poble. Els
altres sempre tractaran d’asfixiar-te
per la fallada comesa.
Els altres gasten el seu temps a
rebuscar en la teua merda, sense
apreciar ni molt menys la que tenen
sota els seus peus i trepitgen cada
dia, això sí, amb dignitat.
Els altres, amb els seus discursos
plens de verborrea buida de continguts però amb missatges catastrofistes, et faran creure que són la solució
per a tots els nostres problemes amb
un colp de ploma, però continua sent
verborrea estèril, saben de sobres que
els nostres problemes continuaran
ací latents, hui uns i demà uns altres.
Els altres necessiten nomenar presidents, secretaris, gerents, secretaris
dels secretaris, organitzar exposicions fotogràfiques sobre temes molt
actuals però que poc els importen
més enllà de tornar a ser visibles, «no
oblidem que alguns volen recuperar
el tron, s’acosten eleccions».
A Més Nules només ens importen
els fets, no les paraules buides, i és
ací on es demostren els interessos
que defineixen a cadascú.
Per cert, no perdem de vista als
altres que encara no estan però faran
mans i mànegues per a aparéixer en
l’escenari municipal, sí, l’extrema
dreta, aquests que no volen les autonomies, per exemple, però perden l’oremus per entrar en governs d’aquestes
mateixes per implementar barbaritats
com són tallar d’arrel el que tant i tantes vides ha costat aconseguir.
«La formiga, per odiar a la panerola,
va votar per l’insecticida. Ambdues van ser
fumigades, incloent el pobre grill que va
votar abstenció».
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EL BENESTAR DIGITAL, A DEBAT
EN LES JORNADES DE PREVENCIÓ
I PROMOCIÓ DE LA SALUT

CONCERT DE PRIMAVERA A
CÀRREC DE L’ASSOCIACIÓ
MUSICAL ARTÍSTICA NULENSE

EL PROPER 2 DE JUNY TORNA
EL DINAR DE LA CASSOLETA
DE LES AMES DE CASA

U El dissabte 14 de maig, a partir de les 19.00 hores, torna al
Teatre Alcázar un clàssic contemporani del teatre, Ai, Carmela!. La
Companyia Teatre Micalet revisita l’obra del dramaturg valencià
José Sanchis Sinisterra, sota la
direcció de Joan Peris i amb Josep
Manel Casany i Pilar Almería
com a protagonistes.

U Nules viurà el XXIX Memorial
Tàrrega Fortea el dissabte 21 de
maig a les 19.00 hores, quan
actuarà al Teatre Alcázar
l’Orquestra Laudística Daniel
Fortea, i com a convidada,
l’orquestra
Aragonia
de
Saragossa. A més, el dia 22, a les
12.00 hores al Teatre Caixa Rural,
actuarà el trio cubà Alter Ego.

U La Unitat de Prevenció
Comunitària en Conductes
Addictives (UPCCA) de Nules
organitza el dijous 19 de maig, de
9.30 a 12.30 hores a l’Edifici
Natiu, les primers Jornades de
Prevenció i Promoció de la Salut,
centrades en el benestar digital i
dirigides a famílies i professionals amb relació amb menors.

U L’Associació Musical Artística
Nulense realitzarà la seua primera gran actuació des de l’inici
de la pandèmia el divendres 27
de maig. El Saló Multifuncional
acollirà a les 22.30 hores el tradicional Concert de Primavera,
amb una degustació de vins en
finalitzar el recital dirigit per
Antonio Reyero.

U L’Associació d’Ames de Casa
tornarà a celebrar el 2 de juny
un dels seus actes més populars,
el Dinar de la Cassoleta. La jornada gastronòmica tindrà lloc al
Saló Multifuncional per primera
vegada des de la pandèmia, i vol
repetir l’èxit d’edicions com la
de 2019, la última, que va reunir
uns 300 assistents.

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

EL XXIX MEMORIAL TÀRREGA
FORTEA TORNA AMB UNA
ACTUACIÓ INTERNACIONAL

TRANSPORT URBÀ

TEATRE MICALET REVISITA ‘AI,
CARMELA!’ AL TEATRE ALCÁZAR
EL DISSABTE 14 DE MAIG

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

11

CL PURÍSIMA, 89

16

CL MAYOR, 70

21

CL MAYOR, 60

26

CL CUEVA SANTA, 31

12

CL SAN BARTOLOMÉ, 2

17

CL PURISIMA, 89

22

CL MAYOR, 70

27

CL MAYOR, 60

13

AV DIAGONAL, 4

18

CL SAN BARTOLOME, 2

23

CL PURISIMA, 89

28

CL MAYOR, 70

14

CL CUEVA SANTA, 31

19

AV DIAGONAL, 4

24

CL SAN BARTOLOME, 2

29

CL PURISIMA, 89

15

CL MAYOR, 60

20

CL CUEVA SANTA, 31

25

AV DIAGONAL, 4

30

CL SAN BARTOLOME, 2

31

