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Acord entre l’equip
de govern i el PSPV
per a inversions
El 23 de maig es va signar un acord
entre els grups municipals de
l’equip de govern de Nules i el PSPV
per a impulsar onze inversions amb
el romanent de tresoreria. PÀGINA 2

Els participants en Med22 van tancar
la jornada visitant Les Casetes.

Inauguren la plaça
dedicada a Paco
Colau, un veí estimat

U El 4 de juny Nules va viure
una jornada emotiva amb
l’homenatge a Paco Colau
amb motiu de la inauguració
de la plaça que porta el seu
nom. Un acte amb protagonisme per a la banda. PÀG. 4

Nules reivindica la defensa
del litoral mediterrani

La Diputació cedeix
la titularitat del
Benicató a Nules
U L’Ajuntament ha signat
un conveni amb la Diputació
de Castelló, pel qual la institució provincial cedeix la
titularitat de la vila romana
del Benicató a la localitat de
Nules. PÀGINA 5
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Govern municipal i PSPV signen un
acord per a impulsar 11 inversions
Les actuacions previstes es van aprovar en el plenari de maig per a portar-les a terme enguany amb el romanent de tresoreria i també s’adquirirà patrimoni

E

ls grups municipals que
ostenten regidories en el
govern municipal de
Nules, CeN i Més Nules, i
el grup municipal PSPV-PSOE
han arribat a un acord per a destinar el romanent de tresoreria
corresponent a l’exercici 2021 a
diferents inversions que es portaran a terme enguany.
El 23 de maig es va signar
aquest acord entre l’alcalde de
Nules, David García, i el portaveu del grup municipal socialista, Adrián Sorribes, en un acte
en el qual, a més, es van presentar les diferents actuacions, i
que va comptar també amb la
presència del regidor d’Hisenda,
Guillermo Latorre, i de la regidora del grup municipal socialista Patricia Cascales.
Aquestes inversions es van
aprovar en el plenari del 26 de
maig, i previsiblement es portaran a terme al llarg d’enguany.
Així doncs, es preveu invertir
2.730.756,2 euros. En concret,
1.796.724,36 euros corresponent al romanent de tresoreria,
i 934.0312,84 euros al fons del
Patrimoni Municipal del Sòl.
Així que, entre les principals
inversions acordades que es realitzaran amb el romanent de
tresoreria cal assenyalar la
remodelació del Casal Jove i de
la Casa de Cultura amb un
import d’1.091.634,25 euros;
l’adequació del Sender Blau
amb 197.070,80 euros; la construcció de nínxols al cementeri
municipal amb un muntant de
190.000 euros; o la dotació de
100.000 euros per a l’asfaltat i
pavimentació de camins rurals.
Es preveu millorar el bombament en els ponts subterranis
del camí la Mar i del camí de la
Vieta amb 30.000 euros; comprar un porta fèretre per al
cementeri municipal per 35.000
euros; crear un banc de llibres
per als cursos de batxillerat de
l’IES Gilabert de Centelles amb
30.000 euros; comprar un toril
per a les festes patronals, dels
barris i de Mascarell amb
18.129,43 euros. Es destinarà
50.000 euros a una subvenció
per a la construcció d’una piscina descoberta; 26.280,27 euros
per a la compra d’equips i programes informàtics per a
l’Ajuntament; i 28.609,61 euros
per a obres de millora de l’accessibilitat del consistori.
També s’ha acordat altres
inversions procedents del Fons
del Patrimoni Municipal del Sòl

INVERSIONES CON REMANENTE

DE TESORERÍA

MEJORA DE BOMBEO EN LOS PUENTES
SUBTERRÁNEOS DE C/ LA MAR Y C/ LA VIETA

30.000
190.000
35.000

CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MPAL.
COMPRA DE UN PORTAFÉRETRO PARA EL CEMENTERIO
CREACIÓN DE UN BANCO DE LIBROS PARA BACHILLERATO
DEL IES GILABERT DE CENTELLES
REMODELACIÓN DEL CASAL JOVE Y CASA DE
LA CULTURA

INVERSIONES CON

30.000

1.091.634,25

COMPRA DE UN CORRO PARA LAS FIESTAS PATRONALES,
DE LOS BARRIOS Y MASCARELL
18.129,43
SUBVENCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
PISCINA DESCUBIERTA

50.000
197.070,80
26.280,27

ADECUACIÓN DEL SENDERO AZUL
COMPRA DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
OBRAS DE MEJORA PARA LA ACCESIBILIDAD EN
EL AYUNTAMIENTO

28.609,61
100.000
1.796.724,36

ASFALTADO Y PAVIMENTAC. DE CAMINOS RURALES

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

euros

FONDOS DEL PMS

12.442,64
3.957,90
COMPRA DE PARCELA DEL PARAJE NATURAL DE L’ESTANY
5.639,52
COMPRA DE PARCELA DEL PARAJE NATURAL DE L’ESTANY
1.139,80
COMPRA DE PARCELA DEL PARAJE NATURAL DE L’ESTANY
4.119,79
COMPRA DE VIVIENDA DEL EXTRAMUROS DE MASCARELL Nº 11
47.889,84
COMPRA DE SOLAR EN EXTRAMUROS DE MASCARELL Nº 5
5.679,11
COMPRA DE SOLAR EN LA PLAZA MAYOR DE MASCARELL
24.000
COMPRA DE INMUEBLE ADYACENTE A CEAM (C/SAN BLAS, 15)
29.158,24
COMPRA DE INMUEBLE DE C/ RAMÓN LLULL Nº 3
186.677,62
COMPRA DE INMUEBLE EN AVDA. PLANA BAIXA Nº 36
101.019,97
COMPRA DE INMUEBLE EN AVDA. JAUME I Nº 3
41.631,30
COMPRA DE INMUEBLE EN AVDA. VALENCIA Nº 106
110.669,08
CONTINUAR CON LA GESTIÓN Y PROMOC. DEL PAI ALFONDEGUILLA
205.007,03
REASFALTADO DEL CAMÍ LA RATLLA NULES-MONCOFA EN LA PLAYA
15.000
DERRIBO DE EDIFICIOS PRÓXIMOS AL MUSEO DE MEDALLÍSTICA
100.000
VALLADO DE LA VILLA ROMANA DE BENICATÓ
40.000
934.031,84 euros
TOTAL INVERSIÓN PMS
COMPRA DE PARCELA CON BLOCAU EN PARTIDA DEL BOVALAR
COMPRA DE PARCELA DEL PARAJE NATURAL DE L’ESTANY

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PER A ESTABILITZAR OCUPACIÓ TEMPORAL

72 places de personal
laboral i funcionari

Guillermo Latorre, David García, Adrián Sorribes i Patricia Cascales.
com ara la compra de parcel·les
i immobles amb els que es vol
millorar alguns enclavaments
patrimonials com ara el blocau
ubicat a la partida del Bovalar;
el parc natural de l’Estany;
Mascarell; el CEAM; el Museu de
Medallística Enrique Giner; la
vila romana del Benicató; el PAI
Alfondeguilla; o el camí la
Ratlla Nules-Moncofa platja.
L’alcalde assenyala que es
tracta d’un acord consensuat
amb el treball realitzat al llarg
dels últims mesos: «des del mes
de març hem estat treballant i
apropant postures, a més són
propostes que tots els partits
portem en els nostres programes electorals. En definitiva, es

tracta d’inversions totes elles
molt positives per a Nules».
Des del grup municipal
socialista es destaca que han primat els interessos del municipi
als del seu partit, i que «es consolida l’acord de la legislatura
2015-2019 i es coincideix en propostes electorals comunes».
Adrián Sorribes afegeix que
«s’han tingut en compte necessitats de l’Ajuntament i propostes
veïnals. És un acord beneficiós
per a la ciutadania a curt i llarg
termini, de fet amb aquest
acord s’ha obert un canal de
diàleg encara que el PSOE, com
a grup en l’oposició, seguirà realitzant la seua tasca fiscalitzadora al govern municipal».

U L’Ajuntament de Nules oferta un
total de 72 places de personal laboral i funcionari amb la recent aprovació i publicació al Butlletí Oficial
de la Província (BOP) de l’Oferta
d’Ocupació Pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal.

tant, s’oferiran els llocs de treball
amb la categoria professional
d’arquitecte, arquitecte tècnic; personal auxiliar d’administració general; personal ajudant d’obres i serveis; administratiu; oficial de jardineria; i oficial d’obres i serveis.

U En concret, l’oferta contempla
un total de 59 places de personal
laboral de les quals 38 s’adjudicaran per concurs, i altres 21 per concurs-oposició. Així doncs, el personal que es va a contractar amb
aquesta oferta respon a diferents
categories laborals com ara Agent
de
Desenvolupament
Local;
Auxiliar d’Ajuda a Domicili; Auxiliar
de Cultura, Festes i Educació;
Auxiliar de Joventut-Infància i
Turisme; Auxiliar de la Unitat Respir
Familiar; Conserge EOI-CFPA; personal
controlador-vigilant;
Educador Social; jardiner; personal
de neteja d’edificis públics i de centres educatius; monitor de piscina;
monitor del programa Connecta’t;
personal peó; professor adjunt FPA;
psicòleg; tècnic en gestió d’esports;
o personal treballador social.

U Amb tot, l’alcalde, David García,
assenyala que «amb aquesta oferta
d’ocupació pública l’Ajuntament
compleix amb els requisits per a
l’estabilització de l’ocupació temporal per a així reduir la temporalitat en l’ocupació pública».

U Així mateix, l’oferta corresponent a l’ocupació per a l’estabilització del personal funcionari contempla un total de 13 places, de les
quals 11 es convocaran amb concurs i dos per concurs-oposició. Per

U D’altra banda, l’Ajuntament de
Nules ha iniciat el procés per a crear
una borsa de treball de personal
auxiliar
administratiu
de
l’Administració General per a futurs
nomenamens interins o per a la
contractació de persones en els
supòsits de vacant, substitució i
contingències que afecten al personal en actiu, i d’altres necessitats
del consistori de caràcter temporal.
U També s’ha convocat el procés
selectiu per a la contractació laboral amb caràcter temporal de personal monitor d’activitats de temps
lliure i animació sociocultural. En
concret, es vol contractar 18 persones especialitzades per al desenvolupament d’aquests tipus d’activitats a l’Escola d’Estiu de juliol.
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T’Avalem celebra amb els escolars el
Dia de les famílies i contra lgtbifòbia
L’alumnat de Primària de 6 a 12 anys va participar en diverses activitats del 16 al 24 de maig

C

entenars de nens d’entre
6 i 12 anys han participat
en les quatre activitats
planejades pel programa
T’Avalem Nules per reconéixer
el Dia de les famílies, marcat
per l’ONU el 15 de maig, i el dia
contra la lgtbfòbia, el 17 de
maig. Aquestes iniciatives es
van dur a terme del 16 al 24 de
maig als centres educatius: CEIP
Nou Pedro Alcázar; CEIP Pío XII;
CEIP Cervantes; CEIP Lope de
Vega i CEIP Jaume I.
El principal objectiu del projecte és que els nens coneguin
els diferents tipus de família
que hi ha i que s’eduquin en un
ambient tolerant i respectuós
amb tots els col·lectius. Per això
es van realitzar quatre activitats
diferents dirigides per monitors
de T’Avalem: dos tallers, un contacontes i un joc interactiu.

El conegut joc del ‘Qui es qui’ va ser una de les activitats més participatives.

EL MURAL FAMILIAR

El primer dels tallers que es van
realitzar va estar l’anomenat
Mural Familiar. Aquest va estar
adreçat a nens de 6 i 7 anys dels
dos primers cursos de primària.
L’alumnat va fer dibuixos en
una figura de paper pedra sobre
la família, fent servir diferents
materials i tècniques de dibuix.
Així, es van representar diversos
models de família d’una forma
divertida i creativa en què els
nens i nenes també desenvolupen la seva creativitat.
CREACIÓ DE XAPES

El segon dels tallers va estar el
de creació de xapes. En aquest
cas, l’alumnat de tercer i quart
de primària va fer dibuixos i va
escriure frases sobre la família.
Els monitors encarregats els van
serigrafiar en xapes perquè les
puguin tenir de record. Aquest
taller tenia l’objectiu de cuidar
la manera com es comuniquen
els més petits i que aquesta
sigui sempre des del respecte a
la diversitat.
JOC DEL PÍCNIC FAMILIAR

L’activitat més interactiva i
divertida va estar aquest joc en
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Nules ja compta amb
el seu primer Pla
Municipal de Joventut
Nules ja compta amb el seu
primer Pla Municipal de
Joventut, que va ser aprovat
recentment
pel
ple
de
l’Ajuntament, i que en breu
s’implementarà amb la posada
en marxa d’accions amb les
quals es vol donar resposta a
les inquietuds i preocupacions
dels joves del municipi.
El regidor de Joventut,
Gabriel Torres, va presentar el
3 de juny aquest pla «que està
destinat a escoltar els interessos i les necessitats dels
joves, i a actuar per millorar la
seua qualitat de vida». Així
doncs, les accions d’aquest pla
estan dirigides al sector de la
població d’entre 12 i 30 anys, i
estarà en vigor fins l’any 2026.
El primer eix és el d’espais
públics, per al qual es faran
reformes a diversos espais del
municipi, especialment al
Casal Jove i a la Casa de
Cultura. A més, es crearan
zones verdes a les platges i al
poble, es milloraran els carrils
bici i es pretén crear un espai
de reunió multigeneracional.
El segon eix és el de lleure,
per al qual s’ha planificat fer
un espai de creació artística,

Gabriel Torres.
ampliar el voluntariat jove a
les activitats locals i millorar
el sistema de comunicació de
les activitats amb un llenguatge més juvenil i inclusiu.
El tercer eix és el d’emancipació, amb beques de transport per a instituts i universitats d’altres ciutats, creació
d’un banc de llibres per als
cursos de batxillerat a l’IES
Gilabert de Centelles, i un servei d’orientació formativa.
Aquestes mesures s’han
decidit amb la participació
dels joves, professorat i AMPA.

Els alumnes van realitzar murals amb diversos models de famílies.
què els nens es van posar en el
paper d’una de les famílies de les
sèries de dibuixos favorites per
comprovar els diferents tipus de
famílies en primera persona.
El joc es dirigia als nens i
nenes de 8 i 9 anys i se’ls va dividir en sis grups perquè feren el
seu propi pícnic segons els personatges que els hagueren tocat.
Les sèries triades per aquesta
activitat van estar: Els Simpsons,
Patrulla Canina, Bob Esponja, Món
de Gumball, Els Increïbles i Les
Supernenes, totes elles molt conegudes i populars.
Amb l’experiència pròpia els
nens van poder conéixer diversos dels models de família que
hi ha, la seva importància i van
treballar habilitats com ara el
treball en equip i l’exercici físic.

EL ‘QUI ÉS QUI’

Un altre dels jocs va estar el
mític Qui és qui, relacionat
aquesta vegada amb les famílies. Entre pregunta i pregunta,
els nens van poder conéixer més
sobre com són les persones de
cada tipus d’unitat familiar i
familiaritzar-se més amb els
models que no coneixien.
També hi va haver un contacontes que va llegir als nens el
llibre Tots i totes en família.
El programa T’Avalem ha
inculcat als més petits els valors
de la família, els diferents tipus
que existeixen i la importància
de comprendre totes i cadascuna sabent que encara que siguin
diferents el sentiment i la creació d’una llar és la mateixa.
*Un artícle de JAVIER DOÑATE ORTÍN

U ELS ALUMNES DEL
CEIP JAUME I VAN
VISITAR L’AJUNTAMENT

Els alumnes de primer de Primària del
CEIP Jaume I van visitar l’ajuntament,
on li van fer moltes preguntes a l’alcalde
sobre el poble. A més, la Policia Local els
va donar nocions d’educació viària.
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L’actualitat en imatges ; Memòria visual

U HOMENATGE A PACO
COLAU EN LA INAUGURACIÓ
DE LA SEUA PLAÇA

U L’AMBAIXADORA DE
FINLANDIA VISITA A NULES
L’EMPRESA HUHTAMAKI

U L’ALUMNAT D’ET FORMEM
ACONSEGUEIX EL CERTIFICAT
DE PROFESSIONALITAT

Un dels veïns més estimats de Nules,
Paco Colau, va rebre un homenatge
de tots els nulers el 4 de juny, amb la
inauguració de la plaça que porta el
seu nom, prop de l’avinguda de

L’ambaixadora i el cònsul de
Finlandia a Espanya, Sari Rautio i
Marcelino Alamar, respectivament,
van visitar el 12 de maig les instal·lacions d’Huhtamaki Spain a

L’alumnat del programa Et Formem
dels mòduls de jardineria i d’activitats funeràries i manteniment dels
cementeris ha aconseguit el certificat de professionalitat després de

U ROSA GAVALDÁ PREN
POSSESIÓ COM A NOVA
REGIDORA DE NULES

En el ple ordinari de maig es va fer
efectiva la presa de possessió de la
nova regidora del grup municipal
Centrats en Nules (CeN), Rosa
Gavaldá, que substitueix Raúl García.

U LA RUTA DE LA TAPA
SERVEIX 12.000 TAPES EN
ELS PRIMERS NOU DIES

A falta de la valoració final, durant els
tres primers caps de setmana de la
Ruta de la Tapa, els 22 locals participants van servir 12.134 racions, entre
tapes salades, dolces i coctels.

U NULES COMPTARÀ EL
PRÒXIM ANY AMB UNA
PISCINA DESCOBERTA

L’Ajuntament de Nules, la Caixa Rural
Sant Josep i Scude han signat un
acord per a construir una piscina descoberta, que s’espera que siga una
realitat per a juny del pròxim any.

U LA PLATJA DE LES
MARINES LLUIRÀ DE NOU
LA BANDERA BLAVA

La platja de les Marines de Nules ha
estat guardonada per quart any consecutiu amb el distintiu internacional
Bandera Blava que atorga la
Fundació per l’Educació Ambiental.

Jaume I. Hi va participar la banda de
música, a la que Colau sempre ha
estat molt vinculat i a la qual va tornar a dirigir en aquest acte, a més del
Club Patinatge Taurons Nules.

Nules. En la trobada van estar presents l’alcalde de Nules, David García;
la diputada provincial Tania Baños i
els regidors de l’Ajuntament de Nules
Rosa Ventura i César Estañol.

finalitzar el curs amb èxit. El 27 de
maig va tindre lloc l’acte de cloenda
en el qual es va lliurar a cadascuna de
les persones participants el corresponent diploma acreditatiu.
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El nostre patimoni

I

L’artifici medallístic en
Enrique Giner en la
medalla del trimestre

L’alcalde, David García; el president de la Diputació, Pepe Martí, i el regidor Guillermo Latorre, durant la signa de l’acord.

Nules ja disposa de la titularitat
de la vila romana del Benicató
L’Ajuntament ha signat amb la Diputació Provincial de Castelló la cessió d’aquesta propietat

L

a localitat de Nules compta ja amb la titularitat de
la vila romana del
Benicató, un jaciment
arqueològic de gran rellevància
a la província de Castelló del
que era titular la Diputació
Provincial de Castelló.
En aquest sentit, el darrer 17
de maig es va signar a la
Diputació Provincial de Castelló
l’acta de cessió d’aquesta propietat que ara ja forma part dels
béns
patrimonials
de
l’Ajuntament de Nules.
Així doncs, l’acte de cessió va
comptar amb la presència de
l’alcalde de Nules, David García;
del president de la Diputació
Provincial de Castelló, Pepe
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Martí; del regidor de Patrimoni,
Guillermo Latorre, a més dels
tècnics competents en aquesta
matèria de les dos institucions, i
del notari que va subscriure
l’acord per a fer l’escriptura
pública que es traslladarà al
registre de la propietat per a fer
el canvi de la titularitat.
Amb tot, des de l’Ajuntament
de Nules es mostra la seua satisfacció donat que ha sigut una
proposta feta per aquesta administració local, «estem satisfets
perquè la Diputació Provincial
ha atès la nostra petició, per
tant Nules amplia amb aquesta
cessió el seu patrimoni. A partir
d’ara, i donat que l’Ajuntament
pot actuar en aquest jaciment,

anem a treballar en nous projectes per a seguir posant en valor
la vila romana del Benicató»,
comenta l’alcalde, David García.
De fet, el jaciment romà del
Benicató, situat al terme municipal de Nules i reconegut com a
Bé d’Interés Cultural (BIC) com
zona arqueològica des del 15 de
novembre de 2016, és un dels
més importants de la província
de Castelló per la seua gran
extensió i per les diferents teories quant al seu origen.
Davant açò, des del consistori es vol dotar d’inversions
aquest jaciment, en vistes a
conéixer el seu vertader origen i
crear un espai totalment condicionat per als seus visitants.

Dos exemples de l’artifici medallístic en l’obra del mestre Enrique Giner.
La medalla del trimestre maigjuliol
del
Museu
de
Medallística Enrique Giner de
Nules ens convida a descobrir
l’artifici en l’obra del mestre.
Com ens conta Antonio
Mechó, l’artifici és un recurs
d’alt nivell tècnic en la medalla i són diverses les peces en
les que Giner va aconseguir fer
creure que el marc redó era un
marc real des del qual aproparnos a una escena.
En la medalla del trimestre,
creada per a la Diputació de
València de 1952, quan es
reforma el seu edifici, una

U NOVA MEDALLA PER
AL MUSEU DE NULES
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dona amb vestimenta valenciana --o de fallera-- obri cap a
la dreta el dosser que ens mostra un marc o finestra cap a
l’exterior urbà, on observem
l’edifici de la Diputació. Giner
crea així un artifici en el qual
l’espectador està situat com en
un espai interior, i la nova
diputació es troba fora.
Un altre exemple en l’obra
de Giner és una medalla de
1976 per al setè centenari de la
mort de Jaume I, on l’espectador pareix entrar en la cambra
reial per a observar un moment
clau de la història valenciana.

El Museu de Medallística ha ampliat el
seu fons museístic amb una medalla
donada per la Universitat de València.
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Juan Antonio Pitarch ; Responsable de la estación meteorológica de Nules

Un pionero de la meteorología

D

esde la adolescencia la
meteorología ya era una
pasión para el nulense
Juan Antonio Pitarch.
Recuerda con gran cariño esos
veranos en Vilafranca en los
que, con tan solo una libreta y
un barómetro empezó a entender el porqué del tiempo que
hacía. Esta pasión a la que ha
dedicado gran parte de su vida
viene de familia, pues su padre
y su tío ya tenían una estación
meteorológica. Juan Antonio no
quiso quedarse atrás y con
esfuerzo y paciencia montó la
suya. Otras de las pasiones que
conmueven al entrevistado son
la música, la fotografía de trenes y construir relojes y otros
objetos con madera, afición que
cultiva desde que, por desgracia, hace 10 años el Parkinson
llegó a su vida, eso sí, sin quitarle las ganas de hacer cosas ni su
trabajo y pasión por la meteorología. Gracias a su labor desinteresada durante más de 40 años,
el Ayuntamiento de Nules le ha
reconocido recientemente su
trabajo por la meteorología con
una placa conmemorativa.

--¿De dónde le viene esa afición por
la meteorología?
--De cuando pasaba los veranos
en casa de mi tío en Vilafranca.
Allí tenía una estación meteorológica que montó mi padre y fue
cuando me empecé a interesar.
--¿A qué edad fue esto?
--A los 16 años. De más joven ya
consultaba algo con mi padre,
pero fue entonces cuando me
empezó a interesar de verdad.
--¿Cómo empezó a hacer sus primeros estudios de meteorología?
--Con un barómetro y una libreta. En los años 80, que es cuando

U LES AMES DE CASA
RECUPEREN EL DINAR DE LA
CASSOLETA 3 ANYS DESPRÉS

--¿De qué manera?
--Mirando el tronco del árbol.
Según cómo está orientado y
cómo son sus anillos se sabe
cómo ha sido el tiempo de ese
año. Dependiendo de si los anillos están más juntos o separados quiere decir que ha llovido
más o menos en ese año.
--¿Es la meteorología su mayor
pasión?
--Una de ellas, tengo otras que
también me llenan mucho.
--¿Como cuales?
--Pues los trenes, la música y
hacer relojes y otras construcciones de madera

El alcalde, David García, y el edil César Estañol entregan una placa a Juan A. Pitarch.
empecé, no había tecnología
como la de ahora y solo podíamos usar lo manual.

--Cuando empezó, ¿la gente creía en
la meteorología o era una ciencia
nueva para la sociedad?
--La gente confiaba en ella.
Desde que empecé enviaba
datos a medios como Canal 9, a
la policía o al Ayuntamiento.
--¿Por qué decidió hacer una estación meteorológica?
--Por pura pasión y afición.
Nunca he buscado ganar dinero
con esto ni nada parecido, lo he
hecho de forma desinteresada.

--Pues no sabría decir un número exacto. Llevo más de 40 años
recabando información y almacenándola, tiene un gran valor
sentimental para mí. Además de
las carpetas que ve aquí, en casa
de mi madre tendré otras 30.

--Después de llevar tantos años dedicándose a esto y tener un archivo tan
amplio, ¿cree que fue un pionero de
la meteorología en la comarca?
--No es por tirarme flores, pero
el estar desde los 16 años me da
mucha experiencia y he visto
cómo ha ido evolucionando la
meteorología con el tiempo.

--¿Como empezó a hacer manualidades como relojes o casas de madera?
--Desde que me diagnosticaron
el Parkinson. Por suerte no
tengo temblores en las manos
como otras personas que padecen la enfermedad y me puse a
hacer este tipo de obras.
--¿Y qué hay de los trenes?
--Es otra pasión que tengo desde
hace muchos años. Tengo carpetas de más de 30 años de fotografías que he hecho a trenes de
todo tipo. También veo muchos
documentales sobre ello y tengo
libros sobre trenes.
--¿Y cuándo se aficionó a la música?
¿Tocaba algún instrumento?
--Fue también a los 16 años.
Tocaba la bandurria en un
grupo de música que creamos
unos amigos y yo.

--Veo que tiene estanterías llenas de
carpetas, ¿cuántas puede tener?

--¿Ha cambiado mucho el tiempo a
causa del cambio climático?
--Por supuesto. La temperatura
media ha subido progresivamente cada año y las lluvias se
concentran en etapas más cortas de tiempo. Esto se puede ver
a través de los árboles.

--¿Qué estilo de música le gusta?
--La clásica, sobre todo, pero no
de la que te hace dormir (entre
risas). Me gustan, por ejemplo,
las bandas sonoras de películas.
Una entrevista de JAVIER DOÑATE

Ha hagut que esperar tres anys però
l’espera ha pagat la pena.
L’Associació d’Ames de Casa de Nules
va celebrar el 2 de juny el seu tradicional Dinar de la Cassoleta, que va

tindre lloc per última vegada l’any
2019 i que ja no s’havia pogut tornar
a fer per la pandèmia. La convocatòria va ser de nou tot un èxit, amb
prop de 300 participants i la presèn-

cia
d’una
representació
de
l’Ajuntament, encapçalada pel primer
tinent d’alcalde, César Estañol.
Després del dinar la festa va continuar
amb sortejos i molt bon ambient.

--Una estación meteorológica con
tantos aparatos, ¿resultará cara, no?
--Bueno, he ido ahorrando y
montándola poco a poco.

De ley

Preguntas sobre
herencias (I)
RAMIRO

Navarro*

T

ras la defunción de un
familiar, es lógico que
surjan una serie de
dudas en relación a los
trámites que debemos realizar respecto a su herencia,
dado que existen muchas
premisas a tener en cuenta.
Desde
Ramiro
Navarro
Abogados, queremos resolver
las dudas más frecuentes
sobre herencias y sucesiones
que nuestros clientes nos
plantean en el día a día.

1.- ¿Es conveniente otorgar testamento?
Sin ninguna duda. En el testamento expresamos nuestra
voluntad sobre qué queremos que se haga con nuestros bienes tras el fallecimiento, por lo que podemos
hacer una distribución de los
mismos acorde a nuestros
intereses. Es un trámite sencillo y económico.
2.- ¿Cómo puedo saber si el fallecido otorgó testamento?
Transcurridos 15 días desde
la fecha de defunción, podemos solicitar el Certificado
de Actos de Última Voluntad,
en el que figurará el último
testamento que se otorgó por
parte del causante y nos indicará la notaría en la que se
firmó.
3.- ¿Qué pasa si una persona fallece sin haber otorgado testamento?
En este caso se abre la sucesión intestada, esto es, se
sucede por disposición de la
ley. Será necesario determinar quiénes son las personas
llamadas a heredar, por lo
que debe llevarse a cabo una
«declaración de herederos».
Si estos son los hijos o los
padres, se puede hacer la
declaración de herederos
ante notario y hay que esperar 20 días hábiles para llevar
a cabo la aceptación de la
herencia. Si los herederos
son los hermanos, tíos u
otros familiares, debemos
realizar este procedimiento
ante el juzgado. La declaración será condición previa a
la partición y adjudicación
de los bienes que forman
parte del caudal hereditario.
Se trata de un trámite más
costoso que el testamento.
*Ramiro Navarro Abogados
Castellón-Nules
Cita previa: 964 048 777

Societat

Crònica de Nules

JUNY DEL 2022

7

El XXIX Memorial Tárrega Fortea
torna després de dos anys absent
L’orquestra Cuerda Para Rato, de Segovia, i el trio cubà Alter Ego van actuar en aquesta edició

E

l cap de setmana dels dies
21 i 22 de maig va tindre
lloc la 29 edició del
Memorial Tárrega Fortea
que
organitza
l’Orquestra
Laudística Daniel Fortea de
Nules
juntament
amb
l’Ajuntament. Aquesta vegada, i
després de dos anys d’obligada
absència degut a la situació
d’alarma sanitària, han sigut
dues les agrupacions convidades al festival: l’orquestra
Cuerda Para Rato, de Segovia, i
el trio Alter Ego, de Cuba.
El concert del dissabte es va
aprofitar a més per a presentar
de manera oficial la publicació
d’una nova partitura dins de la
Daniel
Fortea
Plectrum
Collection, que dirigeix la
pròpia orquestra. Es tracta de
Mamá, una obra del castellonenc José María Peñalver que
uneix el ritme llatí amb la
forma del jazz clàssic.
Després de la presentació va
pujar a l’escenari del Teatre
Alcázar l’orquestra segoviana, la
qual va oferir dos novetats absolutes dins del seu programa i va
saber combinar el repertori posromàntic amb propostes més
arriscades, sempre amb un tractament molt seriós i molt equilibrat de l’orquestra.

Miguel Ángel Ballester, de Rabitas Gastronomía, va dirigir la cata.

La formació Cuerda Para Rato de Segovia va actuar com a convidada.

La nova iniciativa va tindre una gran acollida per part del públic.

‘La Música i el Vi’, una
nova experiència que
uneix oïda i gust

CLAUSURA

Aquesta edició del memorial es
va tancar el diumenge pel matí,
al saló teatre de la Caixa Rural,
amb l’actuació dels cubans Alter
Ego. Una aposta segura donada
la qualitat interpretativa i la calidesa humana del trio, que a més
va estrenar Mi niña, peça composta per Ángel Pozo, director de la
Laudística Daniel Fortea.
Tot el seu programa va estar
basat en ritmes llatins, amb
arreglaments i transcripcions
propis. Danzones, sons, guajires...
van fer les delícies d’un públic
entregat des del principi i van
servir de deliciós final a un cap
de setmana on la música de
plectre va poder, una vegada
més, trobar el seu espai entre els
escenaris de Nules.

L’Orquestra Laudística Daniel Fortea va tornar a encisar el públic de l’Alcázar.

El trio cubà Alter Ego va tancar la programació al saló de la Caixa Rural.

Nules va viure el 27 de maig
un nou esdeveniment, el concert gastronòmic La Música i el
Vi, un acte on es va poder gaudir d’una música de qualitat
amb la companyia dels millors
vins en el saló multifuncional.
L’esdeveniment va comptar
amb actuacions de la Banda
Artística Nulense que va interpretar «obres que s’han compost per escoltar prenent un
bon vi», segons va comentar el
seu director, Toni Reyero, i
«una cata de sis vins entre els
quals hi va haver blancs,
rosats, cava i dolços perquè
pogueren degustar tots els
amants del vi» va afegir Raquel
Martínez,
de
Rabitas
Gastronomia.
Als 300 assistents se’ls va

regalar dues copes de la marca
Riedel, experta a fer copes destinades únicament al tast de
vins, amb la serigrafia del logo
de l’Ajuntament de Nules per
recordar aquesta experiència.
A més, els participants van
poder pujar una fotografia
feta al photocall etiquetant
l’Ajuntament
de
Nules,
l’Associació Artística Nulense i
Rabitas Gastronomia i entrar
en un sorteig de totes les botelles provades al tast de vins.
En definitiva, «aquest nou
acte és més que un concert,
ens ofereix una experiència
totalment nova en què s’uneixen dos plaers com són la
música i el vi», comenta la
regidora de Cultura de Nules,
M. José Esteban.
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El CEIP Lope de Vega rep el
premi EAR de la Generalitat
VIRGINIA

Gavaldá*

A

mitjans del mes de
maig el projecte de la
nostra escola Recicla
l’Escola, un Camí cap a la
Sostenibilitat i la Convivència va
rebre el premi EAR que cada
any otorga la Generalitat
valenciana a través del Centre
d’Educació Ambiental CV a un
centre educatiu.
Ha sigut un gran honor i
una gran alegria per a nosaltres rebre un premi d’esta categoria. Són molts els anys que
portem caminant en este camí
cap a la Sostenibilitat i la
Convivència, al llarg del qual
hem conegut moltes persones
amb eixa sensibilitat especial
que creuen i busquen sempre
la manera de millorar el lloc
on estem... i que saben que
l’única forma de fer este camí
és mitjançant l’Educació EcoSocial. No té sentit educar
sense tindre en compte la
situació d’emergència climàtica en la que estem.
El nostre lema és Molta gent
xicoteta fent coses xicotetes en llocs
xicotets poden arribar a canviar el
món (Galeano). Este lema ens
l’hem cregut i per això hem fet
el que hem fet. Però també
sabem que no és suficient.
Necessitem caminar junts, fer
comunitat... i que els que prenen decisions donen suport a
tota la tasca que fem als cen-

tres i actuen des de les seues responsabilitats. Aquest no és un
camí fàcil.
Per això m’agradaria dedicar
una part d’este premi a la meua
família la qual me va transmetre el valor de l’estima per la
Natura i que ara comparteixen
tota la dedicació que hi ha
darrere.
Però este camí no es fa sol.
Són moltes les persones que han
format part d’este projecte i que
sense cada una d’elles res
haguera sigut igual. No només
la comunitat educativa, sinò
també amistats, gent del poble,
associacions, antics alumnes,
mestres i famílies que encara
continúen...
Moltes GRÀCIES a tots per
SER i ESTAR. Per la vostra impli-

cació, paciència i il·lusió. Al
claustre, tan carregats de feina
sempre i encara ho doneu tot i
més; direcció per la confiança
depositada; a les famílies, sou
un suport vital; personal del
centre, Ajuntament... però
sobretot gràcies a vosaltres... el
nostre estimat alumnat qui és
qui ens dona forces i fa que tot
açò tinga sentit.
Sabem que no és un camí
fàcil, però sabem cap on volem
anar, i com ho volem fer...
junts, escoltant-nos, coneixent-nos, humanitzant les
relacions... posant la persona
al centre. Moltes gràcies...
seguim caminant!
*Coordinadora
projecte
de
Sostenibilitat del CEIP Lope de
Vega

U EL CEIP LOPE DE
VEGA VA CELEBRAR
L’XI SETMANA VERDA

El CEIP Lope de Vega va celebrar del 16
al 20 de maig l’XI Setmana Verda, amb
activitats com una marxa verda
solidària (foto) o l’exposició virtual
‘Reverdir’, per a fer el pati més natural.

U ELS ESCOLARS
DIUEN: ‘ESTIMA NULES,
NO ÉS UN CENDRER’

Els escolars dels centres educatius de
Nules van participar el 2 de juny en
una de les accions de la campanya
‘Estima Nules, no és un cendrer’, amb
una concentració a la plaça Major.

Societat

Crònica de Nules

JUNY DEL 2022

9

U TAPS DE PLÀSTIC QUE ES CONVERTEIXEN EN BANCS
La jornada va comptar amb la presència de representants de nombroses poblacions afectades per la llei de Costes.

La jornada Med22 reivindica la
defensa del litoral mediterrani

L’IES Gilabert de Centelles, amb el suport de l’Ajuntament de Nules, ha
posat en marxa l’acció ‘Recicla i seu’, dins del pla de transició de l’alumnat
de primària a secundària, que recollix taps de plàstic per a fer bancs.

Nules reuneix els municipis afectats per la llei de Costes i vol ser un punt d’unió per a tots

L’alcalde de Nules, David García, durant la inauguració de la jornada Med22.

N

ules va ser el 28 de maig
punt de trobada de diferents municipis del litoral mediterrani que han
vist les seues platges afectades
per la llei de Costes, en concret
poblacions tant de la Comunitat
Valenciana com de Múrcia i
Andalusia. Totes elles van participar en la jornada MED 22.
Valors i reptes del paisatge mediterrani, que va tindre com a objectiu mostrar la necessitat

d’actuar amb urgència a les costes i d’implementar normatives
de protecció i regeneració del
litoral mediterrani.
Aquesta jornada organitzada
per Platges de Nules. Associació
per la Protecció del Patrimoni
Cultural i Natural, amb la
col·laboració de l’Ajuntament
de Nules, va tindre el suport de
representants polítics d’altres
administracions i associacions
veïnals com ara l’Associació de

veïns
Platja
de
Nules;
l’Associació de veïns Mare de
Déu del Carme de Nules;
l’Associació de veïns La Torre de
Moncofa; de la Plataforma
Morro de Gos d’Orpesa; i de
l’Associació del poblat marítim
de Torre la Sal; entre d’altres.
Altres finalitats d’aquesta
iniciativa són conscienciar i
convidar a la reflexió i el compromís per la cura de l’ecosistema marí, analitzar les oportunitats i amenaces del paisatge
valencià, i mostrar el patrimoni
cultural i natural de l’entorn.
La jornada es va dividir en
quatre blocs anomenats medi
marí, medi terrestre, equilibri
natural i impacte antròpic, i els
paisatges resilients i reptes de
futur. Les ponències van estar
impartides per membres d’associacions i col·lectius, grups
d’estudi i investigadors, catedràtics, professionals de l’advocacia i doctors d’universitat.
La jornada s’emmarca en la
programació commemorativa
del centenari de les primeres
casetes de primera línia.

El servei de socorrisme s’oferirà
enguany per igual a totes les platges
L’Ajuntament de Nules ultima
la planificació de l’inici de la
temporada estival en la zona de
les platges. El 7 de juny es va
reunir l’Òrgan Gestor de Platges
per a dissenyar els protocols
que, des del 15 de juny, es posaran en marxa en les platges del
municipi. Eixe dia, i fins el 9 de
setembre, es comptarà amb servei de socorrisme a les platges
de l’Alcúdia, Bovalar i les
Marines. L’horari de juny i
setembre serà de 12.00 a 19.00
hores, i en juliol i agost d’11.00
a 20.00 hores.
La reunió va estar presidida
per la regidora de Platges, M.
José Esteban; i va comptar amb

la participació de tècnics i personal dels departaments de
Turisme, Cultura, Urbanisme,
Brigada
Municipal,
Medi
Ambient i Policia Local, que formen part d’aquest òrgan. A més,
hi va assistir el personal de la
consultoria
assessora
de
l’Ajuntament
en
aquesta
matèria, així com de l’empresa
Provita, responsable del servei
de socorrisme.
Entre els principals assumptes tractats destaca que el servei
de socorrisme s’oferirà de la
mateixa manera en les tres platges (Alcúdia, Bovalar i les
Marines), i l’adhesió a platges
sense fum. A més, la platja de

l’Alcúdia comptarà amb un
punt accessible, sumant-se al
punt adaptat que ja es troba a
les Marines.
També es va informar dels
treballs per a la millora de
l’accessibilitat en diversos trams
de voreres de les platges, les
obres que s’estan fent a
Serratelles direcció Moncofa per
a guanyar seguretat viària, així
com que enguany es compta
amb un tram més de carril bici
a la primera avinguda, ja que
s’ha prolongat pel carrer de les
Illes Columbretes i la gola.
A més, està previst realitzar
actuacions per anar habilitant
el sender blau concedit a Nules.

U JORNADA SOBRE CONSERVACIÓ DE L’ENTORN MARÍ

Dos grups de tercer de l’ESO de l’IES Gilabert de Centelles de Nules van
participar en la recollida de residus marins organitzada per l’Associació
Chelonia en col·laboració amb l’Ajuntament de Nules.

U II MARATÓ DE BENESTAR SOLIDARI DE MANOS UNIDAS
Manos Unidas, juntament amb l’Ajuntament de Nules i Caixa Rural Sant
Josep, va organitzar el 29 de maig al Saló Multifuncional el II Marató de
Benestar Solidari, amb classes de ioga, pilates, hipopresius i ioga infantil.
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Colònies de gats de Nules

CER, mètode ètic i eficaç

S

Les jornades al voltant de la salut digital van tindre una alta participació.

Primeres jornades de
Prevenció i Promoció
de la Salut Digital
Nules va albergar el 19 de maig
les primeres Jornades de
Prevenció i Promoció de la Salut
Digital, una iniciativa que ha
estat organitzada per la Unitat
de Prevenció de Conductes
Addictives
(UPCCA)
de
l’Ajuntament i que té com a
objectiu sensibilitzar a les famílies i persones educadores i
donar eines educatives sobre
l’ús de les noves tecnologies.
Així doncs, al llarg del matí
van tindre lloc, al saló d’actes de
l’edifici de l’antiga Cambra
Agrària,
diverses
xerrades
impartides per persones expertes en diferents branques per
explicar els perills que té un ús
nociu de les tecnologies per a la
salut, i com es poden fer servir
una forma sana.

En aquestes ponències hi van
participar Sara C. Díaz, Luisa
Marco i Begoña Navarro, professionals de pediatria del centre
de Salut de Nules; Matilde
Espinosa, psicòloga coordinadora del Centre de Dia Infantojuvenil de Castelló; i Yolanda
García, Agent Tutor de la Policia
Local de Nules. A més, per tancar l’esdeveniment es va comptar amb la presència del primer
tinent d’alcalde, César Estañol.
Aquestes jornades tenen com
a fi posar de manifest les problemàtiques que hi ha actualment en relació amb les xarxes
socials i les noves tecnologies i
mostrar quines solucions es
poden dur a terme perquè la
ciutadania faci servir aquestes
eines de manera saludable.

egur que últimament
has llegit o sentit molts
articles d’amenaça per a
les colònies felines. Des
que es va presentar la proposta
d’una llei marc de benestar
animal per a tota Espanya, no
han parat de sorgir haters en
contra d’aquestes mesures.
Gent, majoritàriament, defensors de la idea que un animal
és un objecte que serveix a
l’humà. Gent que actua amb la
idea que sols per ser humans,
estan per damunt de qualsevol
espècie, sense atendre que som
habitants de la Terra d’igual
forma que ho és un animal.
Hem oblidat els milers
d’anys que els gats ens han
acompanyat i ens han ajudat
a mantenir les quadres sense
rosegadors. Potser ara tenim
altres productes per tindre les
plagues lluny, però bé sabem
que hi ha zones on no es
poden aplicar, ja que eixos
mètodes poden ser contaminants i acabar al nostre plat.
La prova la tenim en el cas de
fa dos anys entre la NouBast a
la mar de Nules i la Finca el
Pou. Es va erradicar una
colònia felina sense que
nosaltres fórem sabedores. A
l’estiu, allò era un niu de
rates que arribaven a les urbanitzacions…
El CER és l’únic mètode ètic
per a un control eficient de les

colònies felines. Recordem que
la nostra finalitat és que hi
haja un moment on els gats no
hagen de viure als nostres
carrers. És per això que anem
disminuint la seua població de
forma gradual.
Esterilitzant a una sola gata
evitem entre dos i tres parts a
l’any, que pot arribar a tindre
sis cadells per part. És sols cosa
de fer números. La falta de
cadells fa que la colònia desaparega progressivament, concedint a la natura un temps
per a ajustar el seu equilibri a
la nova realitat i evitant així
l’efecte buit.
ERADICACIÓ SENSE ÈXIT

¿Per què no funciona la eradicació
de
les
colònies?
Pràcticament tots els intents
d’eradicació que s’han intentat acaben fracassant. Són
molt costoses per als ajuntaments, causant a més molt de
rebuig a escala social per la
molta gent que defenem la
biodiversitat. Per tant, aquests
programes no solen durar
massa. I acaba sent més car
l’espart que l’escurà.
La gran taxa d’abandonaments de gats tampoc ajuda
massa, i és que encara queda
molt de camí cap a una conscienciació social de responsabilitat amb la tinença d’animals. Des de l’Associació, hem
notificat sis abandonaments
en tres setmanes a les nostres
colònies. Cinc d’ells, per sort,
ja tenen cases de nou i no
segueixen al carrer…

Coleccionismo
RICARDO

Yáñez*

N

uestras
queridas
Clemenules han aparecido en la fotografía
elegida
por
la
Dirección
de
Relaciones
Institucionales y Filatelia, de
la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos,
vamos,
la
Subdirección de Filatelia de
toda la vida, para ilustrar una
Tarjeta Tu Sello Personalizado,
emitida con motivo de la visita
a València del stand filatélico
promocional dedicado a las
fiestas de las Fallas, en la zona
este de la Oficina Principal de
Correos, del 23 al 25 de marzo.
Todo comenzó cuando recibí en febrero un email de una
responsable del departamento
de Filatelia, que me pidió si
podía enviarle fotografías de
huertos de naranjos y de
naranjas, para confeccionar
Correos unas tarjetas, sin dar
más detalles, quizás por no

Tarjeta Tu Sello Clemenules
tener clara la sección de
Filatelia que iban a realizar. Le
envié varias fotografías impresas y otras en formato digital,
acusándome recibo y dándome
las gracias por la celeridad en
contestarles.
Llegado el 24
de marzo, nos
desplazamos
un grupo de
socios y amigos
filatelistas
a
València.
Y
cuan grata sorpresa tuvimos
al mostrarme la
responsable del
stand
una
Tarjeta Tu Sello
personalizado
en
la
que
habían utilizado una de mis
fotografías.
El sistema de
confección
e
impresión
es

muy novedoso, pues querían
hacer algo diferente de lo editado hasta la fecha. En la tarjeta
impresa a color las Clemenules
aparecen con una capa de brillo
y barniz que las realza y que
visualmente queda muy bien,
aunque en la
parte
de
detrás figura
la
leyenda
«naranjos», lo
cual nos disgustó mucho,
y como signo
de franqueo
un Tu Sello
personalizado
que reproduce el sello editado
por
Correos en el
2019, dentro
de la serie 12
meses, 12 sellos,
dedicado a la
provincia de
Valencia,

donde entre otras imágenes
aparece una media naranja. Se
utilizó un matasellos especial
en el que dice: «mandarinas,
Valencia 24 de marzo de 2022»
con una ilustración de una
naranja y un gajo. Hay que
decir que en el matasellos previsto para el 17 de marzo decía
«naranjos» y ante tal despropósito y quejas, fue sustituido
por el que se utilizó el día 24,
como «mandarinas». En cuanto al texto de la tarjeta, a pesar
de las quejas enviadas ya nada
se podía hacer, pues estaban
impresas desde hacía tiempo.
Solo se ha realizado una
tirada corta de 300 ejemplares, que casi se vendieron
todos en València, no quedando ahora en stock y descartándose una reedición.
Es un honor que nuestra
afamada Clemenules haya
sido filatelizada. En la ilustración anexa se reproduce el
anverso y reverso de la tarjeta,
matasellada con el matasellos
especial antes citado.
*Presidente del Grupo Filatélico y
de Coleccionismo Noulas

El tiempo

El regreso de las
aves migratorias
JUAN ANTONIO

Pitarch
Tena*

D

esde luego, estimado
lector, estimada lectora, hace cuatro
días como quien
dice, nos comíamos los turrones, luego venía el sorteo de
la lotería de Navidad, las
comidas compulsivas, las
compulsivas compras y las
Rebajas. Así y a lo tonto, dentro de cuatro días, que están
a la vuelta de la esquina, finalizaremos agosto, iniciaremos el curso escolar y de
nuevo a la marchita de costumbre. Si bien lo analizamos, es como el ciclo de la
vida, en el que todo tiene un
principio y un final.
Pues bien, esto lo aplicamos a los ciclos migratorios
de las aves y viene a ser lo
mismo. Citaremos a varias
especies que son migratorias
por antonomasia, como la
golondrina común (hirúndo
rústica), y el avión común
(delichón urbica). Estas dos
aves son casi primos hermanos con el dorso negro azulado y de reflejos metálicos. La
única diferencia es que la
golondrina tiene la cola
ahorquillada y el avión
común, cola corta tipo pez.
Su vuelo es zigzagueante y se
alimentan esencialmente de
microplácton aéreo. En nuestra zona, los primeros avistamientos se efectúan en torno
al 19 de marzo, San José. El
viaje de retorno a sus cuarteles de invierno, se inicia a
mediados de septiembre.
VENCEJO COMÚN

Otra ave importantísima es
el vencejo común. Este ave es
de plumaje negro y se caracteriza por tener sus alas
forma de guadaña. Su vuelo
es extremadamente rápido y
veloz. Tienen un prolongado
chillido agudo y penetrante.
Suele anidar bajo las tejas
salientes o bajo los aleros de
las casas. Se alimenta de
insectos en pleno vuelo. Pasa
toda su vida suspendido en el
aire. Es muy sociable y de costumbres
exclusivamente
aéreas. Tiene unas patas muy
poco desarrolladas y desde el
momento en que por algún
motivo caen al suelo, no
saben remontar el vuelo, con
lo cual son presa fácil para
los felinos. Podríamos decir
que el vencejo es el sonido
del verano. El vencejo, como
el viento, aprovecha las
corrientes de aire para descender o remontar el vuelo.
*Encargado de la estación
meteorológica de Nules
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Nules busca el cartell per a l’edició del 75è aniversari
de la seua Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola
La ciutadania podrà enviar els seus dissenys segons les bases
que publicarà pròximament l’Ajuntament de la localitat

E

l municipi de Nules celebrarà enguany la LXXV
Fira de Ramaderia i
Maquinària Agrícola, una
fira que té la consideració de
Festa d’Interès Turístic i que
està a punt de commemorar els
seus 75 anys d’història. Aquesta
mostra reuneix el sector de
l’agricultura i la ramaderia de
Nules per a mostrar una part de
la seva activitat a la població i la
qualitat dels seus productes.
Com en edicions anteriors, la
fira comptarà amb un ampli
programa d’activitats i esdeveniments des del 15 fins al 18 de
setembre perquè els veïns de
Nules i els visitants d’altres
poblacions es puguin acostar a
la seva activitat agrícola i ramadera i conéixer-la millor.
Com a novetat per a aquest
75è
aniversari,
des
de
l’Ajuntament s’ha proposat la
idea de que el cartell de promo-

ció de l’esdeveniment estiga fet
per la ciutadania. Així doncs,
s’ha creat un concurs on
tothom qui ho vulgui podrà
enviar el seu disseny i hi haurà
un guanyador, de manera que el
seu cartell serà utilitzat per a
donar visibilitat a la fira.
REQUISITS

Les bases i els requisits concrets
per a l’elaboració del cartell
s’anunciaran
properament,
però ja se sap que el cartell
haurà de fer menció especial a
que és la LXXV edició de la fira,
una xifra molt especial, i incloure objectes o imatges de
maquinària agrícola o ramadera i del sector de l’agricultura.
A més, es valorarà positivament que s’incloguen elements
que facin referència al patrimoni cultural, turístic o històric
del municipi de Nules.
Un article de Javier Doñate Ortín.

La Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola de Nules sempre acostuma a rebre una gran afluència de visitants.

La Cooperativa Agrícola Sant Josep
celebra l’assemblea de l’exercici 2021
La Cooperativa Agrícola Sant
Josep de Nules va celebrar un
any més la seua assemblea general ordinària, on es va fer balanç
de l’últim exercici.
L’acte va tindre lloc al saló de
la Caixa Rural Nules, amb una
important presència de socis, i
el balanç va estar a càrrec del
president de la Cooperativa
Agrícola, Ramón Arenós, juntament amb el director, Fernando
Peris, i la secretària, Isabel Miró.
Així, Arenós va destacar que
aquest any ha estat marcat «pels
últims
moments
de
la
pandèmia i, des de final de
2021, una pujada dels preus del
cultiu, l’energia i les matèries
primeres que s’ha vist agreujada
per la guerra d’Ucraïna».
La secció de cultiu, malgrat
la situació del sector, ha continuat creixent «i ha ajudat als
nostres socis a superar els obstacles plantejats amb la professionalitat i qualitat que es mereixen», va comentar el president.
L’increment d’activitat i facturació, juntament amb la
moderació de despeses i la bona
gestió, han permés fer un retorn
cooperatiu de 207.254 euros,
sense deixar d’invertir en la
renovació d’equips i fer millores
per ser cada dia més competitius i donar un millor servei.

El director, Fernando Peris; el president, Ramón Arenós, i la secretària, Isabel Miró.

Una àmplia representació dels socis va assistir a l’assemblea d’enguany.
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U EL COE RECONEIX
AGUSTÍN SEBASTIÁ COM
UNA LLEGENDA ESPORTIVA

El 12 de maig el Comité Olímpic espanyol va homenatjar
els esportistes espanyols que van participar en els Jocs
Olímpics de Seúl, com el nuler Agustín Sebastiá
‘Vaquero’, i Calgary 1988, amb el lliurament de diplomes.

U JORNADA DE NATACIÓ
DEL TRINOULAS A LA
PISCINA MUNICIPAL

El 14 de maig el club Trinoulas va organitzar una nova
pressa de temps a la piscina municipal de la nostra localitat. Hi van participar a més del club nuler, el Formigues
de Benicàssim, el Trilavall i l’Alto Palancia de Segorbe.

U MIGUEL ÁNGEL FLICH,
CAMPIÓ AUTONÒMIC DE
PESCA DES DE ROCA

El nuler Miguel Ángel Flich, membre del Club de Pesca
El Galfí, s’ha proclamat guanyador del Campionat
Autonòmic de Pesca des de Roca celebrat a Gandia el 8
de maig. Va aconseguir un total de 2.640 punts.

U LAURA MONLLEÓ ES
PROCLAMA CAMPIONA
D’ESPANYA DE KENPO

La nulera Laura Monlleó Flores (segona des de l’esquerra) s’ha proclamat campiona d’Espanya en guanyar en
el Palau d’Esports de Granada el Campionat Nacional en
la seva categoria, semikenpo sènior femení -62kg.

U IRENE CASELLES GARCÍA
ES CLASSIFICA TERCERA EN
SÒL EN CATEGORIA BASE 2

Irene Caselles García (tercera des de l’esquerra), amb 10
anys, ha sigut bronze en sòl en el Campionat Provincial
de Castelló de gimnàstica artística, en la modalitat Base
2, amb el Club Gimnàstic La Vall. Ara, a pel Nacional!

U PEDRO FANDOS ÉS
SEGON AL CAMPIONAT
DE JUDO D’ANDORRA

Pedro Fandos (primer des de l’esquerra) ha guanyat la
plata en el Campionat Internacional de Judo Govern
d’Andorra, en la categoria -81kg. El nuler va guanyar
cinc combats fins a arribar a la gran final.

U NULES PORTA L’ESPORT
ALS SEUS MAJORS AMB ELS
JOCS CASTELLONENCS

El 25 de maig Nules va albergar els IV Jocs Castellonencs
Adults Majors, un esdeveniment que va reunir persones
de més de 60 anys que van participar en activitats
esportives com ara la petanca, el guinyot o l’hoquei.

U EL NOU PEDRO ALCÁZAR
PARTICIPA EN LA TROBADA
DE ‘PILOTA A L’ESCOLA’

Alumnes del CEIP Nou Pedro Alcázar de Nules van participar en la primera trobada d’Educació Primària del programa educatiu ‘Pilota a l’escola’, que va tindre lloc al
Parc Sindical de Castelló amb 460 participants.
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bServicios a las empresas. #LaFuerzaDeUnPaís
PRODUCTOS

Relación
de servicios
dCorreos Cargo. El Grupo
ha puesto en marcha Correos
Cargo, servicio de transporte
aéreo de paquetería y mercancías creado para fortalecer y referente del eje logístico
Latinoamérica-Europa-Asia.
Ofrece también la posibilidad
de realizar vuelos chárter de
carga. Con este servicio la
compañía quiere ayudar y favorecer la internacionalización
de las empresas españolas,
así como la exportación de
sus productos.

Correos ofrece
servicios para hacer
crecer a las empresas
y a todo un país
Correos sigue diversificando su negocio con nuevos servicios
especializados. En esta ocasión promociona el conjunto de los
desarrollados para pymes y autónomos mediante la campaña
#LaFuerzaDeUnPaís.
María Torres

L

a innovadora campaña
#LaFuerzaDeUnPaís puesta en marcha por Correos
tiene como objetivo para
dar a conocer los servicios de logística integral para empresas, entre los que destacan Correos Frío,
venta online, asesores comerciales
personalizados, almacenamiento de
productos y envíos XL, entre otros.
Esta campaña busca comunicar y dar a conocer el papel fundamental de las pequeñas y medianas empresas así como de los
trabajadores autónomos en el desarrollo de la economía española y
como Correos suma su fuerza logística a la fuerza de todo un país.

Hay que recordar que en España
las pymes son el motor de la economía española: según los últimos
datos de Cifras Pyme, representan
el 99,8% del tejido empresarial español y generan el 66,4% del empleo. Además, con la pasada crisis
económica iniciaron un proceso de
apertura al exterior buscando nuevos mercados por la debilidad de la
demanda interna lo que ha provocado que, actualmente, según datos
de Eurostat, sean las responsables
del 53,3% de las importaciones y del
51,1% de las exportaciones que se
realizan en nuestro país. Por su parte, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) estima que
representan entre el 15 y el 18% del
PIB en España, generando con ello

buena parte de la riqueza de la economía española.
En este contexto y a fin de dar
a conocer la amplia oferta de servicios disponibles en Correos para
estos colectivos, llega #LaFuerzaDeUnPaís, una campaña realizada
con profesionales reales que han sido grabados en sus lugares de trabajo habituales.
OBJETIVO DE LA CAMPAÑA.
Con esta campaña, Correos quiere
dar a conocer a la sociedad aquellos productos y servicios que pone
a disposición de las empresas españolas, para apoyarlas en todo lo que
necesiten para crecer, estén donde
estén y sean del tamaño que sean.
Entre ellos destacan una logística

integral que incluye el almacenaje de
productos, la preparación de los envíos, así como la realización de operaciones de valor añadido; la mayor
red de distribución del país; la venta
on line sin comisiones a través de
Correos Market; Correos Frío; asesores comerciales personalizados;
o soluciones EndtoEnd a través de
Correos Cargo.
Correos, operador logístico español, es consciente de que las pymes
y autónomos (la inmensa mayoría
de nuestro tejido productivo) son las
que, desde cada rincón del país, hacen crecer nuestra economía, impulsan la marca España y crean más de
10 millones de empleos.
RETRATO EMPRESARIAL
#LaFuerzaDeUnPaís ha sido rodada
en localizaciones de Santiago, en varias zonas de Pontevedra, en el centro logístico de Correos en Illescas y
en el aeropuerto de Barajas. La producción se ha basado en una máxima: mostrar las cosas exactamente
como son, partiendo siempre de la
realidad de las pequeñas empresas
y autónomos. Todo lo que aparece
delante de la cámara es de verdad:
los protagonistas y sus entornos. Sin
maquillaje, ni atrezo, ni figuración. Por
su parte, la banda sonora es una versión de “Suspiros de España”, el popular pasodoble español, que apoya
la idea de orgullo de país y aporta
singularidad a la pieza.
#LaFuerzaDeUnPaís contará con
un spot principal de televisión de 45”
y tendrá también presencia en prensa, cine, radio, exterior y digital.

dCorreos Frío. Soluciones
de transporte a temperatura
controlada. Este servicio de
transporte controla a tiempo
real la cadena de frío del envío
y asegura de que el contenido
llegue en perfecto estado.
Correos dispone de una flota de vehículos isotermos y
refrigerados, especialmente
diseñados para garantizar el
control y mantenimiento de la
cadena de frío de los envíos.
dCorreos Market. El producto local de calidad y proximidad es uno de los grandes
emblemas de nuestro país.
Gracias a Correos Market, la
nueva plataforma de comercialización de Correos, los
productores y vendedores
locales pueden hacer llegar
a los ciudadanos sus productos sin gastos de envío a cualquier punto de la Península y
Baleares, dotados además de
un Sello de Calidad que asegure su elaboración artesanal.
El proyecto nace en un marco
del compromiso de Correos
para asumir el reto demográfico en el ámbito rural, una línea clave dentro de su RSC.
dCorreos Logística. Recibe,
almacena, prepara y envía pedidos. Se encarga de la gestión de la cadena de suministro para que la empresa pueda
dedicarse a otros menesteres
y a crecer. El equipo de integración facilita la conexión
con los sistemas para poder
recibir los pedidos y hacerlos
llegar a los clientes gracias al
servicio integral de Correos.
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Opinión

Enamorados del
diálogo
CeN

E

l extinto Centro Democrático y
Social (CDS), capitaneado por
el presidente Adolfo Suárez
González, ideó en la segunda
mitad de la década de los 80 un lema,
Enamorados del diálogo, que plasmó en
chapas, pegatinas y otros elementos
de marketing. En medio de la polarización política y enfrentamientos
recurrentes entre PSOE y AP que estaban crispando enormemente la sociedad española, los centristas trataron
de poner en valor la necesidad del
diálogo como ingrediente clave para
buscar los puntos de encuentro entre
diferentes y tratar de buscar consensos en beneficio de la ciudadanía.
Los centristas –de verdad, aquellos
que decimos serlo pero además lo
practicamos-- seguimos creyendo en
la necesidad de encontrar lo que nos
une, en dialogar hasta no poder más,
en tratar de alcanzar acuerdos de
amplias mayorías… Y lo hacemos convencidos de que este tipo de entender
y ejercer la política son mucho mejores que las propias de entornos eternamente enfrentados, crispados, y
reinados por el odio al diferente.
En Nules, donde gobernamos, tratamos de ser consecuentes con nuestra forma de pensar. Hemos demostrado, sobradamente, tener la mano
tendida a todos los grupos políticos
con el objetivo de mejorar el municipio en el que vivimos. En el pasado
pleno del mes de mayo sumamos a
dos grupos en el acuerdo para invertir los remanentes de tesorería para
Nules. Casi 3 millones de euros que
servirán para mejorar servicios e
infraestructuras del municipio. El PP,
que en nuestra localidad solo sabe
gobernar con el rodillo de mayorías
absolutas y no es capaz de sumar con
otros, ha criticado los acuerdos alcanzados y nos acusa de pactistas. Pactos
a los que se les invitó, y declinaron
participar, ni siquiera sentarse a
hablar, por cierto. Y nos enorgullecemos de dichas críticas y acusaciones.
Pues efectivamente, somos personas
de buscar el acuerdo con el otro, de
consensuar, pactar, acordar… y dialogar. Porque los centristas, sí, somos
unos enamorados del diálogo.
NUEVA INCORPORACIÓN AL GRUPO

Por otro lado, en el pleno tomó posesión del acta de concejal dentro del
grupo municipal de Centrats en
Nules (CeN) Rosa María Gavaldá
Ripollés. Nuestra más sincera enhorabuena y los mejores deseos para llevar a cabo con éxito las tareas encomendadas.
FIESTAS DE SAN JUAN

Desde Centrats en Nules (CeN) queremos enviar un afectuoso saludo a los
vecinos del barrio de San Juan que en
unos pocos días vuelven a celebrar
las fiestas del barrio, después de dos
años sin ellas por cuestión de la pandemia del covid-19.

Nules merece
ganar
PP

L

a política debería ser útil al ciudadano y resolver problemas,
garantizar recursos y mejorar
la calidad de vida de los vecinos
a los que sirve. Nosotros siempre
hemos entendido esta vocación como
servicio público y compromiso con
nuestro pueblo. Es el deseo que nos
movió a dar un paso en política,
desde la humildad, con el firme compromiso de hacer las cosas bien y
aportar nuestro granito de arena al
futuro de nuestro municipio. Con
esos valores seguimos hoy y con esa
ilusión seguimos trabajando para
que Nules gane. Estos años han
demostrado que el populismo no es
garantía ni futuro. Siembra ilusiones
y recoge desesperanza. La indignación de haber confiado en promesas
que eran engañosas nos ha llevado a
perder demasiadas oportunidades.
Pero hay futuro y es esperanzador.
Con políticas realistas, con la confianza en proyectos que respondan de
manera eficaz y resuelvan problemas
en lugar de enquistarlos. Con la dignidad de hacer lo que se dice, y no decir
aquello que nunca se va a hacer.
Estos años han sido más que suficientes para creer en una alternativa
que proponga otra forma de hacer las
cosas. La que entienda que el protagonista es el vecino y no el alcalde, la
que crea en el diálogo y la participación no como una etiqueta, sino
como una realidad que ayuda a mejorar el entorno en el que vivimos.
Desde esta convicción que vertebra el proyecto del Partido Popular y
desde la humildad a transformar el
hartazgo en ilusión, reivindicamos
un proyecto de futuro para Nules
frente al funambulismo que practica
un alcalde que busca socios cuando a
un año de elecciones ve peligrar el
sueldo de la alcaldía.
Los movimientos en el alambre
son complicados cuando el objetivo
es la estabilidad del puesto, no la
garantía de un proyecto de futuro
para el pueblo. Por ello vamos a
seguir planteando la alternativa estable, sólida, que responda a las
demandas de una población que está
cansada de que le vendan humo.
Nules está cansada de un teatro
político que lejos de convencer ha
generado hastío. Y hay futuro con un
plan serio que apueste por la protección de familias, comercios y empresas. La inversión debe llegar al bolsillo
del ciudadano y del empresario para
que esta liquidez genere consumo y
mueva la economía. Engrase un
motor que es garantía de empleo y
sinónimo de oportunidades. Nuestro
plan es una rebaja fiscal en los tramos
sobre los que el consistorio tenga
capacidad de acción en materia de
impuestos, tasas y precios públicos.
Hartos de vender humo, cansados
de escuchar promesas, la alternativa
para que Nules gane es posible y está
cada día más cerca y se llama PP.

Feroces auditores
con mano tendida
PSPV-PSOE

E

l último pleno del mes de
mayo fue un buen ejemplo de
nuestro trabajo en esta legislatura. Algunos nos ven como
feroces auditores del equipo de
gobierno, mientras pactamos 2,7
millones de euros en inversiones
para el municipio. Pero es que son
ambas caras de la misma moneda: la
defensa de los intereses de Nules.
Exponer nuestras quejas por el pésimo servicio de autobús urbano que
tenemos es defender a las personas
del municipio que lo usan, tanto
como invertir en la compra de un
banco de libros para los estudios de
bachiller y ayudar así a la economía
de las familias. Esta ha sido nuestra
labor cuando hemos estado tanto en
la oposición como en el gobierno.
Un año llevamos dando la turra
con el desastre de autobús urbano
que tenemos. Y parece que sigue la
historia. Cuando nos decían que ya
cambiamos de empresa, ahora resulta que no. Se publican los horarios de
verano por la mañana en Facebook y
los borran por la tarde. Desastre.
La empresa de limpieza…Los trabajadores se quejan, el vecindario se
queja… Los únicos que parecen contentos son el equipo de gobierno. Es
la misma empresa de recogida de
basuras, que cada día que pasa colecciona incumplimientos con nuestro
municipio. La contratación en este
equipo de gobierno está dando
mucho de si esta legislatura (contratos erróneos, duplicados...).
Las obras se hacen infinitas. Ya
más de un vecino y vecina nos dice
aquello de «que acaben alguna antes
de empezar otra». Pero la falta de
vigilancia de las obras está llevando a
esto, que estén haciendo y deshaciendo para que esté todo bien. De no ser
así, nos seguiremos quejando. Y es
que nuestras quejas dan su fruto.
Solo hace falta visitar la playa de Les
Marines para ver que cuando nos
quejamos por la falta de accesibilidad el año pasado, este año se ha
corregido.
INVERSIONES

Pero la defensa de los intereses de
Nules no solo pasa por vigilar y auditar al equipo de gobierno, sino también decidir en qué se invierte el
dinero del Ayuntamiento. Acuerdos
de la anterior legislatura como crear
una piscina descubierta o renovar el
Casal Jove; nuevos proyectos como
crear bancos de libros para estudiantes; solucionar viejos problemas
como los puentes inundados; o compromisos electorales como un local
social en la playa para uso de los vecinos todo el año.
BARRIO DE SAN JUAN

No queremos despedirnos sin felicitar
al barrio de San Juan en sus fiestas y
desear lo mejor a la Regina del Foc y
su Corte de Honor. Visca San Joan!!

Cants d’esperança
són veus de pau
Més Nules

N

ingú pot ser alié a les barbàries que ens envolten, guerres, assassinats sense sentit,
Més Nules no és alié a aquestes incomprensibles barbàries. No
podem permetre que el futur de les
pròximes generacions més febles
s’afone enmig de la pobresa i la fam,
les nostres paraules i els nostres fets
han de ressonar fort i clar.
Els qui ens aboquen a les guerres,
ben còmodes en les seues butaques,
els que des del seu poder mediàtic
enalteixen als de les butaques, els
que des de les estrades sembren odi
amb les seues paraules, als pobres de
ment que els escolten i aplaudeixen.
Maleïts siguen!
Parla’m que t’estic escoltant,
escolta’m que t’estic parlant, comencem de nou, a les nostres mans està
que cants d’esperança es convertisquen en veus de pau.
Por los campos luchados se extienden
los heridos. Y de aquella extensión de cuerpos luchadores salta un trigal de chorros
calientes, extendidos en roncos surtidores.
La sangre llueve siempre boca arriba,
hacia el cielo. Y las heridas suenan, igual
que caracolas, cuando hay en las heridas
celeridad de vuelo, esencia de las olas.
La sangre huele a mar, sabe a mar y a
bodega. La bodega del mar, del vino
bravo, estalla allí donde el herido palpitante se anega, y florece, y se halla.
Herido estoy, miradme: necesito más
vidas. La que contengo es poca para el
gran cometido de sangre que quisiera perder por las heridas. Decid quién no fue
herido.
Mi vida es una herida de juventud
dichosa. ¡Ay de quien no esté herido, de
quien jamás se siente herido por la vida,
ni en la vida reposa herido alegremente!
Si hasta a los hospitales se va con alegría, se convierten en huertos de heridas
entreabiertas, de adelfos florecidos ante la
cirugía de ensangrentadas puertas.
Para la libertad sangro, lucho, pervivo.
Para la libertad, mis ojos y mis manos,
como un árbol carnal, generoso y cautivo,
doy a los cirujanos.
Para la libertad siento más corazones
que arenas en mi pecho: dan espumas mis
venas, y entro en los hospitales, y entro en
los algodones como en las azucenas.
Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua
por el lodo. Y me desprendo a golpes de
mis pies, de mis brazos, de mi casa, de
todo.
Porque donde unas cuencas vacías
amanezcan, ella pondrá dos piedras de
futura mirada y hará que nuevos brazos y
nuevas piernas crezcan en la carne talada.
Retoñarán aladas de savia sin otoño,
reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada
herida. Porque soy como el árbol talado,
que retoño: porque aún tengo la vida.
Miguel Hernandez
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CONVOQUEN ELS LXVIII JOCS
FLORALS I ELS VI PREMIS
D’INVESTIGACIÓ I DIVULGACIÓ

EL BALL PER A MAJORS TORNA
A LA TERRASSA L’ESTANY ELS
DIUMENGES D’AQUEST ESTIU

DEL 4 AL 29 DE JULIOL TINDRÀ
LLOC EL SEGON ESTIU JOVE A
LA TERRASSA DE L’ESTANY

NULES ORGANITZA EN JULIOL
L’ESCOLA D’ESTIU I L’ESCOLA
ESPORTIVA D’ESTIU 2022

U La junta local de l’AECC ha
impulsat ‘Tai xi per a tots’, per a
persones amb movilitat reduïda.
Les classes es realitzen al carrer
de Marc Antoni Ortí, 3, de dilluns
a dimecres de 16.30 a 17.30
hores. Es pot consultar informació al telèfon 646 323 952, preguntant per José Luis Risueño,
que imparteix les sessions.

U L’Ajuntament de Nules ha fet
oficial l’inici de la convocatòria
dels LXVIII Jocs Florals Vila de
Nules. A més, ha convocat la VI
edició
dels
Premis
d’Investigació i Divulgació, que
se celebraran de forma conjunta
el 7 d’octubre al Teatre Alcázar.
La presentació de les candidatures està oberta fins al 19 d’agost.

U La Terrassa L’Estany serà el
millor escenari per a tornar a
acollir durant aquest estiu les
nits dedicades al ball per a gent
major. Enguany aquesta programació tindrà lloc els diumenges
26 de juny; 3, 10, 17, 24 i 31 de
juliol, 7 i 14 d’agost, i 4 i 11 de
setembre, sempre en horari de
22.00 a 0.00 hores.

U Del 4 al 29 de juliol tindrà
lloc a les instal·lacions de la
Terrassa de l’Estany el II Estiu
Jove amb moltes activitats per a
joves de 12 a 17 anys. També
s’ha programat un campament
d’estiu del 27 de juny a l’1 de
juliol a Alarcón (Aragó). Per a
participar cal inscriure’s al
Casal Jove de l’1 al 21 de juny.

U L’Ajuntament de Nules organitza l’Escola d’Estiu de l’1 al 29
de juliol en el CEIP Pío XII. Les
inscripcions es faran al Casal
Jove, de 10.00 a 14.00 i de 17.00
a 19.00 hores, els dies 13, 15, 20
i 22 de juny. A més, del 4 al 29
de juliol tindrà lloc l’Escola
Esportiva d’Estiu. Inscripcions a
la Piscina del 6 al 17 de juny.

TRANSPORT URBÀ

L’AECC OFEREIX CLASSES DE
TAI XÍ PER A PERSONES QUE
TENEN MOVILITAT REDUÏDA

DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
Jardí RENFE 		

--

PLATGES DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS

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

8:00

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

Tales 		

--

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

8:01

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

Senda Mitjana 		

--

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

8:03

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

Mascarell 		

7:45

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

8:05

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

Puríssima 		

7:48

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

8:08

10:38 12:38 17.38 18.38

Santa Bárbara 		

7:49

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

8:09

10:39 12:39 17.39 18.39

Santa Natalia 		

7:51

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

8:10

10:40 12:40 17.40 18.40

1er de Maig 		

7:52

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

8:12

10:42 12:42 17.42 18.42

Ctra.Vilavella 1		

7:53

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

8:16

10:46 12:46 17.46 18.46

8:47 10:17 11:17 12:17 13:17 Av Plana Baixa 		

8:17

10:47 12:47 17.47 18.47

-- Armada Espanyola		

8:18

10:48 12:48 17.48 18,48

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

8:20

10:50 12:50 17.50 18.50

S.M.R Molas 		

7:55

Cementeri* 		

--

Ambulatori 		

7:56

Diagonal 		

7:57

-- 10:22

-- 12:22

-- Menorca 		

8:21

10:51 12:51 17,51 18.51

Llaurador 		

7:58

-- 10:23

-- 12:23

-- l’Estany 		

8:22

10:52 12:52 17.52 18.52

Pujada 		

7:59

-- 10:24

-- 12:24

-- Mediterrani-1 		

8:23

10:53 12:53 17.53 18.53

Jardí RENFE 		

8:00

-- 10:20 11:20 12:20

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

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

8.24

10.54 12:54 17.54 18.54

Mediterrani-3 		

8:25

10:55 12:55 17.55 18.55

DISSABTES

10:59 12:59 17.59 18.59

DE 9.00 A 13.00 HORES

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

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

L’ECOPARC

Pujada 		

8:39

DIA

CARRER

DIA

CARRER

DIA

CARRER

DIA

CARRER

11

CL SAN BARTOLOMÉ, 2

16

CL PURISIMA, 89

21

CL MAYOR, 70

26

CL MAYOR, 60

12

AV DIAGONAL, 4

17

CL SAN BARTOLOME, 2

22

CL PURISIMA, 89

27

CL MAYOR, 70

13

CL CUEVA SANTA, 31

18

AV DIAGONAL, 4

23

CL SAN BARTOLOME, 2

28

CL PURISIMA, 89

14

CL MAYOR, 60

19

CL CUEVA SANTA, 31

24

AV DIAGONAL, 4

29

CL SAN BARTOLOME, 2

15

CL MAYOR, 70

20

CL MAYOR, 60

25

CL CUEVA SANTA, 31

30

AV. DIAGONAL, 4

31

Andrés y Roberto Toledano
Cervecería Trisk-Ale

Las pymes y autónomos son

LA FUERZA
DE UN PAÍS
En Correos
ofrecemos servicios
para hacer crecer
a tu empresa
y a todo un país.

Logística integral
Correos Frío
Venta online
Envíos XL
Asesor comercial

