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Nules
mostra el
seu Orgull

Les Barraquetes i
Sant Joan, Festes
d’Interés Provincial

Discurs de l’alcalde
durant la lectura
del manifest el Dia
Internacional de
l’Orgull LGTBI+.

U Les festes del barri de Sant
Joan van tornar després de
dos anys d’absència per la
covid i ho van fer per primera vegada com a Festa
d’Interés Turístic Provincial,
com les Barraquetes. PÀGS. 4 i 5

Antonio Pérez
Balada i Sergi Canós
regnen en el Noulas
U Antonio Pérez Balada ja té
una placa per a recordar la
seua trajectòria en l’estadi
que porta el seu nom, el
Noulas, on s’ha celebrat la
primera edició del Campus
Sergi Canós de futbol. PÀG. 12
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Els comerços TBB Clothes Man i MJ& Fotògrafes Nules han obtingut el reconeixement a la millor decoració dels seus aparadors en la campanya #Compresamborgull de l’Ajuntament de Nules.

45 anys de lluita no són suficients
Nules potencia enguany els actes del Dia de l’Orgull LGTBI+ amb la campanya‘#Compresamborgull’als comerços del municipi

D

es que es van unir per a
fer força i defendre la
seua identitat, el col·lectiu LGTBI+ sempre ha
tingut que fer un gran esforç
perquè la resta del mon els
comprengue i els tracte amb
respecte. Avui, 45 anys després
que es celebrés el primer Dia de
l’Orgull en 1977 a Barcelona,
s’han aconseguit moltes coses i
la societat ha avançat molt en
els temes d’igualtat de gènere i
sexuals, sobretot en les generacions més joves, però encara es
veuen actituds i comportaments propis de l’edat mitjana
que cal erradicar.
El municipi de Nules sempre
ha sigut molt inclusiu i respectuós amb aquest col·lectiu i l’ha
defensat contínuament en
front
qualsevol
altercat

homòfob que pose en perill o
falte al respecte l’identitat de
qualsevol ciutadà o ciutadana.
Una mostra d’açò és la celebració que es fa habitualment
el Dia de l’Orgull a l’ajuntament amb la lectura d’un manifest en defensa d’aquest col·lectiu i l’alçada de la bandera de
l’orgull a l’ajuntament. Per
anar més enllà del que s’ha fet
habitualment des del consistori
s’han realitzat enguany dues
noves activitats.
La primera, la col·locació de
la bandera LGTBI+ per primera
vegada a Mascarell i la segona
una campanya anomenada
#Compresamborgull, amb la que
s’ha volgut incloure al comerç
del poble en aquest moviment
social i apropar-lo als ciutadans
de la vila. Aquesta iniciativa ha

consistit en que més de 50 tendes de Nules han decorat els
seus aparadors amb merchandising i cartells defenent la diversitat sexual i de gènere amb un
premi de 500 euros per a la
decoració mes bonica.
CONCURS A LES XARXES SOCIALS

Foto amb més ‘likes’ a Instagram.

Els veïns que han comprat en
aquests negocis han pogut pujar
a xarxes socials fotografies amb
la decoració del local per a aconseguir un altre premi de 500
euros a la foto amb més likes. Açò
s’ha
fet
utilitzant
el
#Compresamborgull i ha aconseguit que el moviment i la defensa de la població LGTBI+ hagen
arribat a gent de tots els municipis de la província i es pose de
manifest la implicació de la
població amb aquest col·lectiu.

Per a que l’impacte fora
major aquesta acció va durar
una setmana i es van repartir
polseres, bolígrafs, ventalls i
paraigües com a promoció.
I és que l’objectiu aquest any
ha sigut especialment defensar
una part de la població que s’ha
vist, i es continua veient, maltractada i estereotipada per
comportaments homòfobs i
masclistes que poden causar
problemes emocionals o inclús
més greus en les persones afectades. Per sort actualment vivim
en una societat democratitzada
en la que la gran majoria de la
població respecta els drets fonamentals de les persones i cada
vegada esta més implicada en la
defensa de la llibertat sexual i
de gènere de tot el món.
*Un article de JAVIER DOÑATE ORTÍN

Lliuren els premis de
la IX Ruta de la Tapa
L’Ajuntament de Nules ha lliurat els premis de la IX Ruta de la
Tapa, guardons que en la present edició s’han dividit en quatre categories per a les millors
tapes salades, tapa dolça, còctel
i premi especial Clemenules,
per utilitzar la mandarina com
a principal ingredient.
L’alcalde, David García, i el
regidor de Turisme, Guillermo
Latorre, van lliurar aquests premis que s’han atorgat al Bar
Toboso com a guanyador del primer premi a la millor tapa salada; al bar de la Caixa Rural Sant
Josep que ha obtingut el segon
premi de la tapa salada; i La
Flaca ha estat guardonat amb el

tercer premi de la tapa salada.
El guanyador del premi a la
millor tapa dolça ha estat la
gelateria La Constancia, que
també ha obtingut el premi
especial Clemenules. I el premi
per a la categoria còctel ha estat
per a B&B Terrassa l’Estany.
Conclou així una Ruta de la
Tapa que ha estat un èxit
rotund per a Nules. Latorre
recorda que ha estat l’edició
amb més participació «amb més
d’una vintena de bars, restaurants i pubs que han ofert delicioses tapes i còctels, se n’han
servit més de 16.000 i l’hostaleria de Nules ha ingressat de
manera directa 56.136,5 euros».

L’alcalde, David García, i el regidor Guillermo Latorre van lliurar els premis als guanyadors de la IX Ruta de la Tapa.

Municipal

Crònica de Nules

JULIOL DEL 2022

3

Ampliaran
el cementeri
municipal amb
160 nínxols
U L’Ajuntament de Nules vol
construir 160 nous nínxols al
cementeri municipal, una
actuació que s’emmarca en
el programa d’ampliació del
cementeri, i que comptarà
amb una inversió municipal
de 177.336,56 euros. L’obra
es realitzarà al mòdul VIII del
cementeri, de manera que
recentment s’ha publicat
l’inici de la contractació.
Amb
tot,
des
de
l’Ajuntament
s’assenyala
que en breu podrà oferir als
veïns i a les veïnes que ho
necessiten nous nínxols
«gràcies a aquesta actuació
en la qual el consistori invertirà més de 170.000 euros»,
matisa
l’alcalde,
David
García. De fet, un dels objectius de l’actual govern local
és dotar de més nínxols al
cementeri municipal segons
la demanda de la ciutadania.

L’IES suma
el grau per a
previndre riscos
professionals
U L’IES Gilabert de Centelles
de Nules incrementa la seua
oferta formativa el proper
curs 2022-2023 amb una
nova titulació, Tècnic superior de riscos professionals.
L’institut oferirà el proper
curs el cicle formatiu de
Grau Superior en Prevenció
de Riscos Professionals, que
s’impartirà en horari de vesprada amb una duració de
2.000 hores. Des de l’institut
destaquen que es tracta
d’una titulació amb alta
empleabilitat, ja que moltes
empreses demanden aquest
perfil professional.
L’IES Gilabert de Centelles
disposa d’una xarxa d’empreses i entitats on els seus
alumnes poden fer les pràctiques i també d’una borsa de
treball pròpia.

U NULES HISSA LA
BANDERA BLAVA, LA DE
QUALITUR I ‘SENSE FUM’

La Bandera Blava de la platja de les
Marines ja oneja després de la seua
hissada que va tindre lloc el 20 de
juny amb l’assistència de l’alcalde,
David García, la regidora de Platges,

nal Bandera Blava. També es va hissar
la bandera Qualitur a les platges de
les Marines i Bovalar, i per primera
vegada totes les platges tenen la
bandera ‘Platges Sense fum’.

M. José Esteban, i el regidor de Medi
Ambient, César Estañol. Cal assenyalar que la platja de les Marines ha
estat guardonada per quart any consecutiu amb el distintiu internacio-

Nules albergarà un Contracten a 59
cicle de conferències treballadors aturats
del sector agrari
amb protagonistes
de la Transició
‘La concordia fue posible’vol commemorar el 45é aniversari
de les primeres eleccions democràtiques i de la Constitució

L

’Ajuntament de Nules va
presentar el 15 de juny,
coincidint amb el dia que
es complien 45 anys de les
primeres eleccions democràtiques, el cicle de conferències La
concordia fue posible, amb el qual
es vol commemorar aquest aniversari, a més dels 45 anys de la
Constitució Espanyola que se
celebren en 2023.
S’ha organitzat una programació que comptarà amb destacades personalitats de l’època
de la transició i que es desenvoluparà a partir de setembre i
fins al mes de juny de 2023.
L’alcalde, David García,
assenyala al respecte que «Nules
rebrà la visita de diferents persones que han tingut cert protagonisme en una etapa vital per
a la història d’Espanya».
Així doncs, cal destacar la

presència del primer ministre
d’Agricultura de la democràcia,
Jaime Lamo de Espinosa, el qual
impartirà al mes de setembre
una ponència sobre com va afecta a l’agricultura espanyola
l’entrada d’Espanya a la CEE.
Al mes d’octubre tindrà lloc
una taula redona sobre l’adhesió d’Espanya a l’OTAN amb una
representació de membres del
govern d’aquella època.
I per a finals d’any l’exministre d’Assumptes Exteriors,
Marcelino Oreja, i l’exministre
de la Governació, Rodolfo
Martín Milla, impartiran una
conferència sobre el procés de la
reforma política que es va dur a
terme durant la transició.

U L’Ajuntament de Nules va
incorporar l’1 de juliol 59 persones del sector agrari, que es
trobaven en situació de desocupació, per fer diferents tasques relacionades amb la neteja de barrancs, sèquies i realització de tractaments contra la
Mosca del Mediterrani en el
terme municipal.
De fet, per a poder dur a
terme aquesta contractació el
Servei Públic d’Ocupació
Estatal (SEPE) ha assignat a la
Corporació Municipal la quantitat de 180.778,39 euros, «a
més d’aquesta subvenció
també comptem amb una
aportació
municipal
de
5.081,05 euros. De manera

que, es poden beneficiar
d’aquestes ajudes un total de
59 persones aturades del sector agrari», comenta la regidoria de Polítiques d’Ocupació,
Rosa Ventura.
La quantitat total que
l’Ajuntament destinarà a la
contractació d’aquest personal
és de 185.859,44 euros. Per
tant,
aquesta
actuació
s’emmarca en el programa
anomenat INEM-CORPORACIONES de foment de l’ocupació
destinat a pal·liar la desocupació agrícola estacional.
55 d’aquest treballadors
són peons generals i s’ha contractat a altres quatre persones com a peons fitosanitaris.

ANY 2023

La programació prevista per a
gener de l’any 2023 comptarà
amb convidats vinculats al
Govern d’Adolfo Suárez com ara
el cap de gabinet, Alberto Aza;
l’assessor, José Ramón Caso; o
l’exgeneral i cap dels Serveis
Secrets, Andrés Cassinello .
Al mes de febrer visitaran
Nules tres persones que varen
viure en primera persona el 23F
com ara l’ex diputat del Partit
Comunista, Ramón Tamames;
l’exministre
Rafael
Arias
Salgado i l’exdirector de RTVE,
Fernando Castedo.
Al març tindrà lloc una conferència per explicar el procés
d’aprovació de la Constitució de
1978 i com a convidat estarà un
dels seus pares, Miquel Roca.

U UN CONTE PER ALS
XIQUETS I XIQUETES
EMPADRONATS A NULES

L’Ajuntament de Nules ha editat el conte
‘I vas arribar a Nules’ per a que els més
menuts descobrisquen Nules. L’autora
és l’escriptora local Mónica Mira, amb
il·lustracions de Cristina Marqués.
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Nules apropa a les
persones grans el
seu patrimoni local

Com es tradició, els més menuts observen asseguts a les ‘barraquetes’ el pas del Santíssim pe la plaça Major de Nules.

Les Barraquetes s’estrena com
Festa d’InterésTurístic Provincial
Per a la seua promoció, l’Ajuntament ha repartit enguany polseres i xapes als participants

N

ules va celebrar el 23 de
juny la Festa de les
Barraquetes en el primer any que s’han portat a terme després de la seua
declaració l’any passat com a
Festa
d’Interès
Turístic
Provincial. Des de l’Ajuntament
es va voler donar suport a aquesta festa que compta amb molta
tradició i arrelament entre els
nulers i les nuleres i va repartir
entre les persones participants

polseres i xapes commemoratives d’aquest esdeveniment.
Les Barraquetes és una celebració única al territori valencià
i a l’estat espanyol, una festa
d’origen històric que prové del
fet derivat de la mobilització de
les tropes de l’Exèrcit Reial fins
a la Serra d’Espadà coincidint
amb el vuitè dia després del
Corpus Christi, sol·licitant així
que les tropes foren beneïdes
amb el Santíssim. Per aquest

motiu, el dijous després de la
festivitat del Corpus Christi es
celebra aquesta festa en la qual
participen els xiquets i xiquetes.
«Estem molt contents de celebrar per primer cop la Festa de
les Barraquetes amb el distintiu
de ser una Festa d’Interès
Turístic Provincial. Ens enorgulleix que s’haja tingut en compte
la tradició i la història d’aquesta
festa», comenta el regidor de
Turisme, Guillermo Latorre.

La primera ruta es va dedicar als orígens de la localitat de Nules.
U L’Ajuntament de Nules ha
organitzat una sèrie de rutes
patrimonials dirigides a les
persones grans del municipi
que
formen
part
de
l’Associació de Jubilats i
Pensionistes Cantalobos.
El regidor de Patrimoni,
Guillermo Latorre, destaca que
amb aquestes rutes es vol apropar el patrimoni local a aquest
sector de la població.
Enguany es portaran a
terme un total de set rutes
que van començar el 14 de
juny amb Els orígens de Nules,

Tanatori Verge de la Soledat
Desde la dirección del Tanatorio y funeraria Virgen de la Soledad quiere
agradecer al pueblo de Nules la confianza depositada en nosotros a lo largo
de todo este tiempo.

NUEVAS INSTALACIONES
Asumimos en compromiso de seguir trabajando para dar un servicio de
máxima confianza y calidad, por lo que hemos renovado totalmente nuestras
instalaciones con la ampliación de dos salas equipadas con todo lujo de
detalles pra que tengan el máximo confort posible en unos momentos tan
delicados.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS
Aprovechamos para recordarle que si usted posee una póliza de decesos en
cualquier compañía aseguradora, es la familia quien decide dónde realizar
el servicio fúnebre y no la compañía de seguros, y además sin pagar ningún
coste extra por ello. Ante cualquier duda contacte con nosotros y estaremos
encantados de ayudarle.

TELF. 24 Horas: 652 898 114
Avd. Castellón, 14 bajo - NULES

10º Aniversario

seguit de La Guerra Civil a Nules
el 28 de juny, i es reprendran
el 27 de setembre amb Edificis
Modernistes i Capelles de Nules.
Les rutes sempre es realitzaran de 10.00 a 11.00 del matí
amb una duració d’una hora.
Per a generar un incentiu
encara més atractiu, aquells
socis de Cantalobos que participen, almenys, en cinc rutes,
entraran en un sorteig d’un
sopar per a dos persones en el
bar de la Caixa Rural, per això
es repartirà als assistents un
passaport que cal segellar.
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La proclamació de la Regina del Foc va servir per reprendre les festes de Sant Joan tres anys després.

La comissió i la cort d’honor visiten la foguera de Salvador Castelló, que sempre crea expectació.

Les festes de Sant Joan tornen com
a Festa d’Interés Turístic Provincial
Les primeres celebracions del barri després de la pandèmia suposen l’estrena de la nova comissió i el reconeixement del Consell

H

a calgut esperar, però
ha valgut la pena. Els
veïns del barri de Sant
Joan han tingut que
esperar tres anys per a tornar a
viure les seues festes degut a la
pandèmia, i finalment les han
celebrades del 17 al 26 de juny.
Han sigut unes festes molt
especials, no només pel temps
que portaven sense viure-les,
sinó perquè han sigut les primeres després que la Generalitat
valenciana, a instàncies de
l’Ajuntament de Nules, les
declarara en 2021 com a Festa
d’Interés Turístic Provincial.
A més, el barri de Sant Joan
celebra enguany el 70é aniversari de les seues festes, i ha hagut
una renovació de la comissió,
ara presidida per Ivan Carratalá.
L’11 de juny el Teatre Alcázar
va acollir l’acte en el qual Júlia
Monlleó es va acomiadar com a
Regina del Foc 2019 i va donar
el relleu a Julia Solá, en un acte
en el qual la van acompanyar
les seues dames, Carmen
Lengua, Nora Cano, Paula
Castillo, Ángela Carreguí, Elena
Carreguí i Nerea Palmer.
Les festes van viure moments
amb gran participació, com el
sopar de tombet de bou amb
2.000 persones del 25 de juny, o
la processó final, i van destacar
pel gran nombre d’actes taurins. De fet, com a novetat el primer dia, el 17 de juny, ja es van
exhibir dos bous abans del
passacarrers del ninot. Tres
bous van ser patrocinats per les
penyes Vuits i Nous, i Poquets
però bons, i el carrer de Sant
Pasqual. Uns actes que van estrenar el nou toril municipal.

Amb el festiu passacarrers del ninot van començar les celebracions.

El barri de Sant Joan va exhibir més bous que mai.

El concurs de paelles va posar a prova les habilitats a l’hora de cuinar.

El sopar de germanor va reunir més de 2.000 persones per a degustar el tombet de bou.

La residència Mare de Déu de la Soledat va dedicar la seua foguera a la pau.

La comissió i la cort d’honor van visitar el Centre d’Alzhéimer Salomé Moliner.
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De ley

Colònies de gats de Nules

Sobre las herencias (II)
RAMIRO

Navarro*

C

ontinuamos con esta
serie de artículos en los
que Ramiro Navarro
Abogados trata de
resolver las dudas más habituales sobre los trámites referentes a las herencias.

4- ¿Cuándo hay que pagar el
Impuesto de Sucesiones?
Disponemos de un plazo de
seis meses desde la fecha de
defunción para liquidar el
Impuesto de Sucesiones (ISD),
si bien cabe una prórroga de
otros 6 meses en determinados
casos (esta prórroga deberá
solicitarse antes de los cinco
meses desde la fecha de defunción). Transcurrido dicho
plazo, deberemos hacer frente
al recargo correspondiente.
5- ¿Puedo dejar en herencia mis
bienes a quien yo quiera?
Podemos decidir sobre el destino de nuestros bienes en el
momento del fallecimiento,
pero siempre nos vamos a
encontrar con la limitación de
la legítima. Se trata de una
porción de los bienes que forman parte del caudal hereditario, sobre la que no se puede
disponer libremente, ya que
por ley se tienen que destinar
a determinadas personas. Las
personas que tienen derecho a
la legítima son los parientes
directos. Dicha legítima se

corresponde con dos terceras
partes de la herencia (con
excepciones de los Derechos
forales de algunas CCAA),
pudiendo disponer libremente
del restante tercio.

6- En la herencia no existen bienes
inmuebles, solo dinero o cuentas
corrientes. ¿Hay que hacer algún
trámite?
El hecho de que en la herencia
no haya bienes inmuebles no
significa que no se tengan que
seguir los trámites habituales,
si bien es cierto que, en tal
caso, no será necesario acudir
a la notaría, puesto que no
tiene por qué otorgarse escritura pública. Bastaría con un
documento privado de manifestación de herencia, que elaborará un abogado experto en
la materia. Este documento,
junto con los justificantes de
presentación de las liquidaciones
del
Impuesto
de
Sucesiones y Donaciones,
serán suficientes para que el
banco desbloquee las cuentas
y se proceda al reparto.
En
Ramiro
Navarro
Abogados contamos con un
equipo de profesionales con
amplios conocimientos tanto
en la rama civil como fiscal de
la sucesión. Nos gusta valorar
todos los extremos y tratar
cada herencia como lo que es,
única y diferenciada, sin que
se puedan generalizar las circunstancias.
*Ramiro Navarro Abogados
Castellón-Nules
Cita previa: 964 048 777

Colps de calor en animals

E

l caloret, com diria la tia
Rita, ja està aquí. I amb
ell, no sols nosaltres
patim. També els animalets que ens acompanyen. A
casa, resulta fàcil refugiar-se i
estar sempre hidratat, però al
carrer és una altra història.
Nosaltres, els gestors i gestores de colònies felines, intentem tindre sempre aigua fresca i llesta per als animals del
carrer als que cuidem. Si bé el
menjar sols el posem una volta
al dia, intentem deixar un
potet amb aigua perquè els
animals puguen accedir a ella
durant tot el dia. Es demana
per favor que si veieu un poalet amb aigua al carrer o als
punts d’alimentació autoritzats, no els tireu. Procureu respectar-los.
A diferència dels humans,
els animals no suen, i la regulació de la seua temperatura
corporal és diferent. Tant les
nostres mascotes com els animals del carrer poden ser víctimes de sofrir hipertèrmia,
també coneguda com a colp
de calor.
A continuació describim
quins són els síptomes més
comuns per a detectar-ho:
-enrogiment intens de la
llengua.
-panteixos (els gats no solen
fer-ho com els gossos).
-respiració molt ràpida.

-no vol moure’s.
-vòmits i tremolors.
-marejos, es tambaleja al
caminar.
-augment del ritme cardíac.
-pujada de temperatura corporal de 39º (la normal en
gats) a 42-43º.
COM ACTUAR

Si ens trobem un animal al
carrer que presenta algun
d’aquests símptomes que acabem de dir, és imprescindible
actuar ràpidament. Mou l’animal a un lloc fresc; intenta
que bega aigua fresca; banya-li
el cap, coll i potes amb aigua
fresqueta o inclús envolta’l
amb una tovalla banyada amb
aigua fresca o amb gel; dur-lo
al veterinari i/o avisar a l’associació o protectora d’animals
més propera.
VULNERABLES

Recordem que els animals del
carrer són dels éssers més vulnerables de la societat. Uns
animals que han arribat al
carrer mitjançant l’abandonaments dels seus avantpassats.
Malgrat que són enormement
independents, sempre va bé
una mà amiga humana.
CASES D’ACOLLIDA

D’altra banda, volem comunicar-vos que sempre necessitem
cases d’acollida. Així que si
estàs pensant a ser voluntari o
voluntària, posa’t en contacte
amb nosaltres al correu electrònic associaciocoloniesgatsnules@gmail.com.

Coleccionismo
RICARDO

Yáñez*

C

on motivo de la celebración
de
las
Exposiciones
Filatélicas Territoriales
del 2022, patrocinadas por la
Federación
Española
de
Sociedades Filatélicas (FESOFI)
y con la colaboración de
Correos, entre otros entes,
desde Correos se ha editado
una tarjeta entero postal con
una imagen icónica de cada
una de las cuatro exposiciones
territoriales para este año.
En el caso de Nules, y de
acuerdo con la colaboración
de la concejalía de Playas y de
la de Cultura y Asociaciones,
se acordó que la imagen que se
propondría para promocionar
la XVIII Exposición Filatélica
Autonómica Competitiva de la
Comunitat Valenciana-Fevafil
40 años sería el Faro de la
playa de Nules, y varias imágenes del mismo fueron envia-

El Faro de Nules en tarjeta entero postal
das a FESOFI y Correos, siendo
decisión de este último la fotografía que al final se iba a utilizar para publicitar la misma.
Y aunque la misma no es de
nuestro agrado, nada pudimos
hacer por cambiarla, puesto que
la última palabra la tiene, pues,
Correos, como promotor y emisor de la misma.
La
Tarjeta
Entero
Postal
emitida
junto
con una imagen
de las otras tres
exposiciones que
figuran en el
calendario tiene
una tirada de
2.200 ejemplares, siendo una
tarjeta
postal
que
no
solo
puede adquirirse
en las exposiciones que se celebran
(Portugalete

(Vizcaya),
Nules,
Piélagos
(Cantabria) y Chiclana de la
Frontera (Cádiz).
En el anverso de la tarjeta y
como signo de franqueo, lleva
reproducido un sello de 3 euros,
de la serie de arte urbano, denominado El muelle.
El Faro de Nules, sin quererlo
saltó a la fama televisiva en el

programa Pasapalabra emitido
el 5 de abril de 2022, cuando
en el rosco se le preguntó al
concursante el nombre de la
arquitecta que diseño este icónico faro, sin que el concursante lo pudiese contestar.
Este entero postal estará
disponible en la citada exposición filatélica que se celebrará
en la Sala de
Exposiciones de
la
Biblioteca
Pública
Municipal del 12
al 18 de septiembre
próximos,
donde se podrán
admirar algunas
de las mejores
colecciones de la
Comunitat
Valenciana
y
otras invitadas.
*Presidente
del
Grupo Filatélico y
de Coleccionismo
Noulas

El tiempo

Temperaturas
en ascenso
JUAN ANTONIO

Pitarch
Tena*

E

stimado-a;
lector-a;
debido a los gases de
efecto
invernadero
provocados por el ser
humano, nuestro querido y
maltratado planeta Tierra,
desde
la
Revolución
Industrial, se ha ido recalentando a la carrera. Mucho
Protocolo de Kioto y mesas
sobre el cambio climático,
pero solo han servido para
hacerse la foto, poco más.
La situación climatológica
es gravísima y va a peor. Les
comento esto y saquen sus
conclusiones. Hace unos días
di un vistazo a mi archivo
meteorológico. En lo relativo
a las temperaturas, desde el
1979, cuando comencé a
registrar los primeros datos,
hasta este 2022 (43 años consecutivos). Pude comprobar
cómo los registros máximos
diarios durante el verano van
subiendo muy discretamente
y de tapadillo, pero subiendo. Y en los meses de junio
de los últimos años las temperaturas
medias
están
subiendo también, discretamente pero sin pausa.
Conclusión: el verano está
fagocitando la primavera y si
nada ni nadie lo remedia, a
mediados de mayo del próximo año se podrá tomar el
baño sin problema en la costa
mediterránea. En buena
parte de este junio la temperatura del mar osciló entre
los 24 y 25º, un despropósito.
Si comienzan a circular
vientos húmedos de Levante
de marcado recorrido marítimo, y la superficie terrestre
sigue recalentándose, se almacenará un potencial energético brutal. Si por alguna de
aquellas la corriente en chorro del Jet Stream ubicada en el
hemisferio Norte, comienza a
desprenderse de embolsamientos de aire más frío de lo
habitual, preparémonos para
un buen examen de conciencia, ya que las gotas frías y
danas en otoño serán más frecuentes y devastadoras.
Los glaciares comienzan a
desaparecer y en buena parte
de la península ibérica las
máximas han oscilado entre
40 y 45º. Los incendios forestales no son como los de antaño, de 40 hectáreas, ahora
hablamos de 23.000, como en
el reciente incendio de
Zamora. Si seguimos así, no
nos quedan ni dos Telediarios.
Se me olvidaba, ¿reciclamos o
solo de boquilla?
*Encargado de la estación
meteorológica de Nules
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U LA BANDA JUVENIL DE
NULES ACTUA AMB LA
BANDA JOVE DE VILAFAMÉS

El 2 de juliol, dins de la XIX Campanya de Concerts
d’Intercanvis, la Banda Juvenil Artística Nulense va
actuar a la Terrassa l’Estany, juntament amb la Banda
Jove de l’Escola de Música La Roca de Vilafamés.

U PRESENTEN EL LLIBRE
D’ÓSCAR PÉREZ DEDICAT A
MOSSÉN TRINITARI MARINER

La Biblioteca Municipal José Vicente Felip Monlleó va
acollir la presentació del llibre d’Óscar Pérez que ret
homenatge a la figura de mossén Trinitari Mariner
Gimeno, prologat per la filòloga Ascensión Figueres.

U L’ESCRIPTOR CARLOS
TOSCA OBRI LES ‘RECEPTES
LITERÀRIES’ A LES CASETES

L’escriptor Carlos Tosca va obrir el 7 de juliol el cicle
‘Receptes literàries’ organitzat per Cosas & Musas i
l’Ajuntament de Nules a les terrasses de les Casetes. El
cicle continúa amb Luis Rodríguez el 21 de juliol.

U CONCERT EN BENEFICI DE
L’ORGUE DE TOTS AMB LA
CORAL SANT BERTOMEU

La Coral Sant Bertomeu de Nules va oferir un nou concert el dissabte 8 de juliol a la Terrassa l’Estany, dins de
la programació municipal ’Estiu a l’Estany’. La recaptació
de l’acte va ser en benefici de l’Orgue de Tots.

U LA LAUDÍSTICA DANIEL
FORTEA TOCA A SARAGOSSA
I ALCÚDIA DE CRESPINS

L’Orquestra Laudística Daniel Fortea va actuar el 25 de
juny en el Real Seminario de San Carlos Borromeo de
Saragossa (foto), convidada per l’agrupació de cambra
Aragonia. També van actuar a Alcúdia de Crespins.

U ‘LA NIT A NUAC’ TANCA
LES ACTIVITATS D’OCI
ALTERNATIU PER A JOVES

El Programa d’Oci Alternatiu per a Adolescents NUAC
que ofereix el Casal Jove de Nules, dirigit a joves des
dels 12 fins els 17 anys, va acomiadar el pla d’activitats
d’aquesta temporada amb ‘La Nit a Nuac’.
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Simbiosi ambiental de centres
VIRGINIA

Gavaldà*

PACO

Garcia*

L

es sinergies sempre són
positives, encara que de
vegades puga paréixer
difícil
complementar
etapes educatives tan diferents
com la FP e infantil o primària,
amb il·lusió i bona voluntat se
poden fer grans coses.
Des de l’IES Gilabert de
Centelles
(departament
d’Agrària) i el CEIP Lope de
Vega, centres adherits a la
Xarxa de Centres per la
Sostenibilitat de Castelló i els
dos amb inquietuds d’apropar,
cuidar i estimar la Natura, no
ha sigut difícil trobar nexes
d’unió que ens han permés
créixer conjuntament.
En eixe sentit, comptem
amb el projecte dels Amics de
l’Hort i els tallers d’educació
Ambiental per part de l’alumnat de FP bàsica i del Cicle de
Grau Superior d’ECA junt a
l’alumnat d’infantil i primària.
L’últim projecte innovador dut
a terme des de les dos entitats
ha sigut entre dos etapes encara més diferenciades i ha consistit en la incubació d’ous de
gallines de la raça del Maestrat,
raça autòctona de Castelló que
està en perill d’extinció.
Junt a l’alumnat d’infantil

5 s’ha seguit el procés d’incubació durant els 21 dies que dura,
l’eclosió i el creixement dels
pollets a la seua aula, realitzant
diferents activitats (seguiment
del creixement de l’embrió,
pesatge dels pollets…)
El més especial va ser el dia en
que els xiquets/es van poder viure
com els pollets trencaven la closca i naixien, destapant la il·lusió i
ternura que té la infància. Poc a
poc van nàixer Piolin, Pío Pío,
Flor i Pitimini, i durant més de
dos setmanes van estar rebent les
cures i l’atenció de tota la classe,
fins que va arribar el dia de portar-les a la seua casa per a que
l’alumnat d’Agroecologia puguera treballar amb elles. Va ser un
gran dia ple d’emocions on els
xiquets i xiquetes, molt agraïts
per l’experiència viscuda, van
regalar els seus dibuixos i van
rebre el reconeixement pel seu
treball per part de l’institut.
Dir que este projecte ha sigut
compartit al VII Simposio de
Docents EsenRED.
Han sigut molts els aprenen-

tatges, sentiments i emocions
viscudes, i a més s’ha treballat
l’autoestima, la inclusió, la
diversitat i el respecte al ritme
de cada un. Una manera
d’apropar la Natura molt innovadora la qual ha despertat
moltes emocions per a tots.
Esta experiència ens ha
aportat molt. Des de l’institut
s’ha donat un gran acompanyament en tot moment i
des de l’aula d’Infantil s’ha
despertat eixa curiositat i eixa
capacitat de meravellar-se per
la Natura. Per lo xicotet. Qui
anava a dir que cuidar i estimar algo tan xicotet es convertiria en algo tan gran. Ens quedem amb estes vivències i molt
agraïts per haver pogut compartir esta experiència que ens
ha fet créixer als dos personal
i professionalment.
*Tutora d’Infantil 5 i coordinadora
projecte Sostenibilitat del CEIP
Lope de Vega
*Professor d’Agraria del IES
Gilabert de Centelles i coordinador
de Sostenibilitat

U EL CEIP LOPE DE VEGA
I L’IES PRESENTEN LES
SEUES EXPERIÈNCIES

El CEIP Lope de Vega i l’IES Gilabert de
Centelles van presentar les seues experiències a les VII Jornades d’Intercanvi
d’Experiències d’Educació Ambiental de
la Xarxa de Centres per la Sostenibilitat.

U EL CEIP LOPE DE VEGA
PARTICIPA EN LA SEGONA
CONFINT AUTONÒMICA

El CEIP Lope de Vega va participar en la II
Confint Autonòmica al CEACV, on Ágata,
Mario i Virginian van presentar el projecte
de l’escola ‘Un passeig pel nostre poble’ i
el nou projecte ‘Una nova R: REVERDIR!!!’.
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La teua salut

Mosquits: prevenció

L
U NULES PROCLAMA A
PAULA CASINO COM A
NOVA REINA DE LA VILA

U LA PROCESSÓ DEL
CORPUS CHRISTI TORNA
SENSE CAP RESTRICCIÓ

U EXPOSICIÓ SOLIDÀRIA
PER A RECAPTAR FONS PER
ALS XIQUETS D’UCRAÏNA

Nules va celebrar el 8 de juliol l’acte
de proclamació de la nova Reina de
la Vila 2022, Paula Casino Busto (en el
centre), i de les dames que formaran
la seua Cort d’Honor, Rocío Valero

El diumenge 19 de juny Nules va tornar a viure les tradicionals celebracions del Corpus Christi, per primera
vegada des de l’inici de la pandèmia
sense restriccions de cap tipus per la

La Biblioteca Municipal José Vicente
Felip Monlleó va acollir una exposició
benèfica amb l’objectiu de recaptar
diners per als xiquets i xiquetes
d’Ucraïna. La mostra, titulada ‘Donde

Palau, dama del barri de Sant Xotxim
(dreta); i Ainara Moreno Canós, dama
de Mascarell (esquerra). L’acte oficial
de presentació tindrà lloc el pròxim
30 de juliol al Teatre Alcázar.

’Ajuntament de Nules i
l’empresa
Lokímica
volen donar uns senzills
consells per a conéixer
millor els mosquits i evitar
l’aparició de problemes.
Les espècies més comunes
són el mosquit de marjal, que
es reprodueix molt ràpidament i en gran nombre als
mesos més càlids, coincidint
amb pluges; el mosquit comú,
la més habitual a les nostres
terres; i el mosquit tigre, una
espècie invasora que s’extén
per la Península Ibèrica des de
fa anys i a Castelló ja és molt
habitual.
El mètode més efectiu és la
prevenció, controlar els focus
de cria, bona part dels quals es
localitzen en terrenys privats.
Els propietaris tenen la responsabilitat d’evitar que es

generen focus de plagues que
puguen afectar els seus veïns.
Això inclou els camps de cultiu, que en anegar-se poden
afavorir el desenvolupament
de larves de mosquits.
Algunes actuacions que es
poden realitzar són evitar les
obstruccions de séquies i mantenir-les netes de canyes perquè puga circular l’aigua, així
com dissenyar drenatges als
camps de cultiu per evitar que
s’acumule aigua durant llargs
periodes de temps. Cal mantindre els camps nets de brossa, sobretot canyes, i colar les
basses i sifons amb aigua
estancada o introduir depredadors naturals com peixos o
anfibis. Cal protegir els pous
amb teles mosquiteres i evitar
que s’acumule aigua amb el
reg per goteig.

Mosquit de marjal.

Larva i pupa aquàtica de mosquit.

Mosquit comú.

Mosquit tigre.

situació sanitària. Això es va notar
amb una major participació de
públic per a presenciar la processó
que va tindre lloc després de la missa
de les 19.00 hores.

nos aman, allí está nuestro hogar’,
recollia obres d’Anatoliy Mytskan i
amics, i es va obrir el 22 de juny amb
un acte en el que joves acollides a
Nules van realitzar dances típiques.
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Soluciones para prevenir los mosquitos
Sin focos de propagación ni acumulaciones de agua se evita
que este insecto tenga el ecosistema para salir de sus larvas

U

na de las principales
problemáticas que destacan los agricultores en
esta época del año es la
gran cantidad de mosquitos que
llegan a sus fincas y complican
su trabajo en el campo. Pero,
realmente, ¿por qué hay esa
gran cantidad de mosquitos?
El mosquito adulto tiene una
vida de pocos días, por lo que no
resulta el factor clave de este
problema. Sin embargo, un solo
mosquito puede poner miles de
larvas que si tienen las condiciones de humedad y temperatura
idóneas eclosionan y sí suponen
un verdadero problema. El tratamiento de fumigación elimina al mosquito adulto, pero no
acaba con las larvas, por lo que
no supone una solución real.
La acumulación de agua que
no está tratada les da a los mosquitos el ecosistema perfecto
para salir de sus larvas.
Por eso, hay tres puntos que
son claves a cuidar para evitar

las plagas de mosquitos en el
campo: las balsas, los sifones o
arquetas y las acequias.
En el caso de las balsas es
conveniente taparlas herméticamente para que dificulten a los
mosquitos la puesta de las larvas. También hay que facilitar el
flujo de agua y, de no poder evitar la acumulación de aguas
estancadas, tratarla con cloro.
En el caso de los sifones y las
arquetas, deben revisarse continuamente para evitar que haya
fugas u otros problemas que
den pie a acumulaciones de
agua sin vida. En caso de haberlas, la solución más eficiente es
tratarlas con cloro para matar
las larvas. Los que estén en desuso deben sellarse o rellenarse
con arena para evitar que se
acumule el agua. Sin agua y sin
humedad, las larvas de los mosquitos no eclosionan y por lo
tanto no salen a la superficie.
Por último, también es esencial cuidar las acequias. Para

Los operarios de la empresa Lokímica realizan tratamientos terrestres contra los mosquitos en el término de Nules.
ello se debe priorizar que tengan un cauce estable y flujo de
agua constante.
Para las acequias secundarias, que son las más propensas

a las acumulaciones de agua,
deben limpiarse con periodicidad, desbrozarse y darles un
mantenimiento que evite las
acumulaciones de agua estanca-

da. También es recomendable
que haya depredadores naturales como peces o anfibios que se
comen las larvas de mosquito.
*Un artículo de JAVIER DOÑATE ORTÍN

La Cooperativa obrirà un nou Charter
en l’antic magatzem de Sant Agustí
La Cooperativa Agrícola Sant
Josep de Nules ampliarà la seua
cadena Charter amb un nou
supermercat que s’ubicarà a
l’antic magatzem del carrer de
Sant Agustí, número 23.
Aquest projecte, que va ser
presentat en l’assemblea de
l’exercici 2021 i del qual ja s’ha
informat a l’Ajuntament de
Nules, ja portava un temps planificant-se, però, tal com assenyalen des de la Cooperativa, se li
ha donat l’impuls definitiu en
anunciar-se que el supermercat
Consum del carrer de Santa
Natalia té previst tancar a finals
d’any, deixant sense aquest
tipus de servei una zona important de Nules, on es troben per
exemple
l’IES Gilabert
de
Centelles o els jutjats.
La Cooperativa té previst iniciar les obres del nou supermercat el proper setembre per obrirlo a principis de 2023. L’antic
magatzem disposa de 2.400 m2,
de superfície, dels quals es preveu dedicar 1.000 per al supermercat i la resta per a pàrquing.
Cal destacar que les noves
instal·lacions aposten per la sostenibilitat, amb un 90% d’autoconsum d’energia elèctrica
mitjançant plaques solars, i es
preveu habilitar punts de
recàrrega de vehicles elèctrics.

Un cartell ja anuncia la propera obertura del nou Charter de la Cooperativa.

L’antic magatzem disposa d’una gran superfície per al supermercat i pàrquing.
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Ahora más que nunca
la energía solar es para ti.
HASTA UN

70%
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Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos.
O incluso si no tienes tejado, pásate al autoconsumo con Smart Solar:
• Genera tu propia energía 100% renovable.
• Sin necesidad de inversión inicial.

Infórmate en:
900 92 33 33
Iberdrola.es
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El Campus Sergi Canós compleix Torna la gran festa
els somnis dels joves futbolistes dels Jocs Esportius
71 xiquets i xiquetes de 9 a 12 anys participen en el campus del jugador nuler del Brentford

D

el 26 de juny al 3 de
juliol la gespa de
l’Estadi Noulas Antonio
Pérez Balada va ser
l’escenari on es van fer realitat
els somnis esportius de molts
joves futbolistes de la població
en la primera edició del Campus
Sergi Canós, organitzat pel jugador nuler que milita en el
Brentford de la Premier League
anglesa i amb el suport de
l’Ajuntament i el CF Nules.
L’èxit d’aquesta iniciativa ha
sigut tan espectacular, que després d’esgotar-se les places previstes inicialment es va ampliar
la inscripció fins a dues vegades.
Finalment han sigut un total de
71 xiquets i xiquetes d’entre 9 i
12 anys els que han participat.
Aquesta edició ha tingut convidats com l’entrenador i el preparador físic del CD Castellón,
Sergi Escobar i Sergi López, respectivament; els porters del
Brentford Álvaro Fernández i
David Raya, aquest darrer internacional amb la selecció espanyola absoluta; el jugador Rafa
Páez, l’entrenadora del Valencia
CF femení, Andrea Esteban o el
periodista Rafa Escrig.
Part dels ingressos del campus van a més destinats a l’associació local ESTEM i s’ha volgut
transmetre als joves participants que tots som iguals.
La clausura va tindre lloc el 3
de juliol, amb partits entre els
participants i un divertit encontre de tots els jugadors contra
els seus monitors. També es van
lliurar els diplomes, tot amb
l’animació d’Enrique Speaker.

U EL TAURONS NULES ES
PROCLAMA CAMPIÓ DE LA
COPA FEDERACIÓ D’ADULTS

El regidor Gabriel Torres, amb els joves que van portar la bandera olímpica.

Els joves van gaudir amb la presència del seu ídol esportiu.

El regidor d’Esports, Gabriel Torres, va lliurar els trofeus als millors classificats.

Sergi Canós, amb una representació del consistori de Nules.

Sergi Canós, amb representants d’ESTEM, als que es destinen part dels ingressos.

Els Taurons Nules d’hoquei en línia han guanyat la Copa
Federació d’adults, organitzada per la Federació de
Patinatge de la Comunitat, i van ser rebuts per l’alcalde,
David García, i el regidor d’Esports, Gabriel Torres.

Després de tres anys d’absència per la covid, la bandera
olímpica va tornar a onejar a
l’estadi Noulas Antonio Pérez
Balada el 3 de juny, amb la
inauguració d’una edició molt
esperada dels Jocs Esportius de
Nules, que enguany han complit el 40é aniversari.
Amb la presència del regidor d’Esports, Gabriel Torres, i
d’altres representants de
l’Ajuntament, la bandera
olímpica va entrar a l’estadi
després de ser portada des de
la plaça Major per joves esportistes, amb una representació
dels col·legis que hi van participar: Cervantes, Lope de Vega,
Jaume I, Pío XII, Nou Pedro
Alcázar i La Consolación.

U RECORDEN ANTONIO
PÉREZ BALADA AMB UNA
PLACA AL SEU ESTADI

Després que una alumna de
Jaume I llegira el jurament
olímpic, alumnes de Cervantes
i la Consolació, amb la
col·laboració del Club de
Columbicultura, van amollar
uns coloms. A continuació es
van disputar les proves de
relleus en les diverses categories, i es van lliurar els trofeus
als millors classificats.
També es va premiar la
creativitat d’Hugo Tomás
Ginés, alumne del CEIP Jaume
I; i Marta Martínez Moreno,
alumna del CEIP Nou Pedro
Alcázar, que van guanyar els
concursos per a dissenyar la
mascota i el cartell, respectivament. La resta de proves es van
disputar del 6 al 9 de juny.

L’Ajuntament de Nules va fer el 9 de juliol un homenatge a la memòria d’Antonio Pérez Balada amb la col·locació d’una placa al camp de futbol que porta el seu nom.
A l’acte hi van assistir els familiars d’Antonio Pérez Balada.
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UN PROYECTO DE

El Camino con Correos. Experiencias

Cómo prepararse para hacer el
Camino de Santiago este verano
Los carteros y carteras de Correos llevan años acompañando a los peregrinos que se adentran en esta aventura
para hacerles la experiencia más accesible
Redacción

Son muchos los peregrinos que año
tras año deciden embarcarse en la
aventura de recorrer alguno de los diferentes tramos que forman parte del
Camino de Santiago, una de las rutas
de peregrinación más importantes de
Europa. Todo aquel que se embarca
en esta aventura coincide en que se
trata de una experiencia vital que recomiendan hacer al menos una vez en la
vida. Ya sea solo o acompañado, con
o sin mochila, andando o en bici, cinco o diez días, se trata de un viaje con
la capacidad de conectarnos con la
naturaleza y con nosotros mismos.
LOS DIFERENTES CAMINOS
Este año son fechas especiales para el
Camino de Santiago, ya que se celebra el Xacobeo 2021-2022 con conciertos, exposiciones, congresos,
charlas… que atraerán a miles de peregrinos a algunas de las Rutas Xacobeas. El Camino Francés es el más
concurrido, se trata de una ruta de
800km que enlaza Europa con el norte de España, atravesando Aragón,
Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia. El tramo más popular es el que va
de Sarria a Santiago, es decir, los 100
kilómetros mínimos que exige la Catedral de Santiago haber recorrido a pie
para conseguir la Compostela. Tras el
Francés, el itinerario con mayor popularidad es el Camino Portugués. La
mayoría de peregrinos lo recorre desde Tui, ya en Galicia, lo que supone
unas 5 o 6 etapas hasta llegar a Santiago. Desde Portugal, el principal punto de inicio es Oporto.
Otro de los más recorridos es el
Camino Primitivo, aunque sus tramos
de montaña lo convierten en uno de
los más duros. A cambio el peregrino
se verá recompensando con paisajes
espectaculares durante el trayecto
desde Oviedo a Santiago de Compostela. Por su parte el Camino del
Norte, que recorre la cornisa cantábrica desde Irún (País Vasco) hasta Santiago de Compostela, goza de increíbles paisajes verdes. Pero existen
otros que también son muy populares
entre los peregrinos que los eligen cada año para recorrerlo atravesando
España como el Camino del Inglés,

Vía de la Plata, Sanabrés, Camino de
Invierno, el Mozárabe y el único que no
tiene su meta en Santiago, sino inicio:
el Camino a Fisterra y Muxía.
EL CAMINO CON CORREOS
Los carteros y carteras de Correos llevan más de 300 años recorriendo estos caminos para llegar a todos los rincones. Por eso, la compañía quiere facilitar a los peregrinos el trabajo ayudándoles a organizar su viaje con El
Camino con Correos. Podrán encontrar información útil como mapas y
descripciones de las etapas y rutas,
consejos de los carteros para organizar
lo que hay que ver y hacer a lo largo del
Camino o un buscador de alojamientos con más de 4.000 establecimientos clasificados por Caminos y localidades, además de por categoría (albergue, hostal/pensión u hotel). Además,

CORREOSMARKET.ES

Un marketplace
para el Camino
El Marketplace de empresas
españolas y pequeños productores cuenta con un
apartado específico del Camino de Santiago. En la web
correosmarket.es el peregrino podrá encontrar artículos
útiles para su Camino y recuerdos de su experiencia,
desde los sellos dedicados
al Camino a prendas de ropa
o productos típicos de las
zonas por las que pasa el
Camino.

ofrece diferentes servicios para hacer
más accesible el viaje al peregrino.
PAQ Mochila. Permite a los peregrinos hacer los diferentes tramos sin
cargar con todo el equipaje. Los carteros de Correos se encargan de transportarla cada día entre los alojamientos, la recogen a primera hora de la
mañana y la entregan en el siguiente
antes de las 14:30 horas.
PAQ Bicicleta. Aquellos que decidan
realizar el Camino en bicicleta, pueden
contratar este servicio que consiste en
enviar a los peregrinos sus bicis desde
cualquier oficina postal al punto de inicio
del Camino o de vuelta al acabarlo.
Ofrece un embalaje especial y ecológico adaptado a las bicicletas, además
de un seguro mínimo de 300 euros.
PAQ Peregrino. Es un servicio para
que los peregrinos puedan realizar envíos, tanto de paquetes como de ma-

letas, a cualquier oficina postal para recogerlos en ellas cuando lleguen. Se
guardan hasta 45 días para que al peregrino le dé tiempo realizar su Camino cómodamente.
Consigna en Santiago. Correos
cuenta con una consigna en Santiago
de Compostela para que los peregrinos puedan dejar su mochila, bicicleta
o bastón al terminar el Camino y puedan entrar a la Catedral o pasear libres
de cargas por la ciudad.
Para preparar su viaje pueden visitar El Camino con Correos.
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Opinión

¿Hay humanos
en Costas?
CeN

P

uede parecer extraña la pregunta con la que titulamos el
articulo de este mes, pero cada
vez dudamos más de que exista algo de humanidad detrás de las
resoluciones y actuaciones por parte
del Servicio Provincial de Costas en
Castellón (Ministerio).
FALTA DE EMPATÍA

Llevan décadas sin empatizar. Sin
escuchar los problemas de regresión
y necesidades de nuestro litoral.
Persiguiendo a propietarios de
viviendas de primera línea de playa
que ninguna responsabilidad tienen
en que cada vez el mar se encuentre
más cerca de sus viviendas –y ellos no
se han movido ni un metro en los
últimos 100 años--. Persiguiendo a
Ayuntamientos reivindicativos que,
como el nuestro, hemos decidido
defender por todas las vías posibles –
también las judiciales-- los intereses
de nuestros vecinos frente a su inacción histórica. Pero la última es, creemos, insuperable.
PASARELA DE MADERA

El Ayuntamiento de Nules remitió a
principios de año, como todos los
ejercicios se hace, un plan de explotación de las playas –en lo que afecta al
Dominio Público Marítimo Terrestre- a Costas para el año 2022. En el plan
se comunicaba la intención del
Ayuntamiento de instalar una pasarela de madera en playa de Marines,
frente a las edificaciones y el mar.
Una pasarela accesible, siguiendo los
mismos parámetros de las que ellos
instalaron en la zona dunar. Nos gustaría poder hacer lo mismo en todos
los tramos de nuestro litoral, pero
esta zona es prioritaria al no existir
alternativas de ningún tipo (ni delante ni detrás de las edificaciones. No
existen aceras).
Como era lógico, Costas autorizó
lo solicitado y así viene reflejado en
la resolución que firmó el responsable provincial el pasado 8 de abril.
Una vez se recibió la resolución procedimos a empezar a fabricar las
maderas necesarias y a ir instalándolas. Sin embargo, en mitad del mes de
junio Costas nos ordena paralitzar
las obras de accesibilidad. Por supuesto hemos alegado y justificado la
actuación.
ACCESIBILIDAD

Los espacios públicos han de ser accesibles durante todo el año y en ello
vamos a seguir dirigiendo los esfuerzos. Y por supuesto que vamos a
seguir con nuestra actuación, pensando en las personas que más lo
necesitan: ciudadanos en silla de ruedas, personas mayores con movilidad
reducida, familias con carros de
bebés o compra...
¿Por qué Costas no piensa en las
personas, en la inclusión e igualdad
consagrada en la legislación?

Un gobierno que
va a remolque
PP

N

ules no funciona bien. Eso es
algo que sabemos todos los
vecinos.
Todos,
aunque
muchos prefieran dar la
espalda a la realidad. Las administraciones públicas se olvidan de nosotros y nadie hace nada para acabar
con esta injusta situación. Parece que
los de Nules somos ciudadanos de
segunda categoría. O de tercera… La
izquierda, esa que venía a salvar a las
personas, se ha olvidado de nosotros
desde el Ayuntamiento, desde la
Diputación y desde la Generalitat.
Vamos, que pasan de Nules.
La ineficaz gestión de la
Diputación socialista permite que los
mosquitos se hayan convertido en los
protagonistas de este caluroso verano. Están en todas partes. Nos acribillan a picotazos y nos están estropeando el verano. Y por su parte, la
Generalitat valenciana ha barajado la
posibilidad de cerrar el consultorio
de las playas, algo que al final no se
ha producido gracias a la presión del
PP. El cierre del ambulatorio se
hubiera traducido en una gran pérdida de calidad de la atención sanitaria
que recibimos los vecinos de Nules y
los muchos visitantes que llegan
hasta nuestras playas. Y es que Ximo
Puig se está cubriendo de gloria
cerrando ambulatorios y reduciendo
las plantillas de los centros sanitarios
en toda la provincia. Y ante la falta de
respuesta por parte del equipo de
gobierno municipal, que va a remolque e improvisando sobre la marcha;
nosotros, los hombres y mujeres del
PP, luchamos y seguiremos luchando
para garantizar los servicios que
merecemos.
Un equipo de gobierno municipal,
de independientes con EU y el beneplácito socialista, que se entera tarde
y mal de las necesidades de los nulenses. Como pasó con el servicio de
autobús que no cumplía los horarios.
A mediados de junio rescindieron el
contrato y hasta quince días después,
no se dieron a conocer los nuevos
horarios. Un auténtico desastre al
que más pronto que tarde pondremos remedio. Lo haremos juntos porque Nules lo merece.
En otro orden de cosas, recientemente se produjo la renuncia voluntaria de su acta de concejal en el
Ayuntamiento de Nules de los compañeros Mario García y María
Victoria Marzal. Queremos agradecer
de manera pública la importante
labor que ambos han desarrollado en
el ejercicio de sus responsabilidades
políticas e institucionales durante
todos estos años, habiendo desempeñado un papel fundamental en la
defensa de los intereses del conjunto
de los vecinos de Nules y en la promoción del proyecto y las ideas del PP. El
Partido Popular de Nules sigue siendo su casa y las puertas de nuestra
organización siempre estarán abiertas para ellos.

Los números falsos
del alcalde
PSPV-PSOE

D

icen en el equipo de gobierno, tanto en CeN como en
MésNules, que los socialistas
solo queremos «crear dudas
sobre la gestión municipal», defendiéndose con la frase «los números
están ahí y los números no mienten».
Bueno, quizás los números no mienten, pero las personas sí, el alcalde el
primero. Hagamos memoria.
En enero pudimos ver en la prensa
y redes sociales al alcalde y al concejal de Hacienda anunciando que «por
primera vez el Ayuntamiento de
Nules cerraba el año sin facturas pendientes» y como nos decían «el
Ayuntamiento paga a menos de 30
días a sus proveedores». Los números
reflejaban la realidad municipal,
¿pero era cierto? Pues en el pleno de
junio el alcalde admitió que habían
falseado los números. De la rehabilitación del Teatro Alcázar se ejecutaron en el 2021 obras por 33.600€,
pero solo se pagaron apenas 19.700€.
Este mes de junio se aprobó pagar
13.900€ que se debían a la empresa
desde el año pasado. ¿Entonces?
¿Podemos decir que el Ayuntamiento
cerró el 2021 sin deudas? ¿Los proveedores han cobrado en menos de 30
días? ¿O lo que podemos decir es que
el equipo de gobierno falseó los gastos del Ayuntamiento? No, los socialistas no intentamos generar dudas
sobre la gestión, las dudas las crean
ellos cuando un día dicen algo y al
siguiente lo contrario.
Después de un año de incumplimientos por parte de la empresa de
autobús municipal, en Pascua el
equipo de gobierno iniciaba la rescisión del contrato. En abril el alcalde
nos dijo: «Este es el último mes (refiriéndose a mayo) que trabaja esta
empresa» y finalmente ha dejado el
servicio en junio. Tenemos nueva
empresa que cumple los horarios,
pero una vez más la accesibilidad ha
sido sacrificada. Un autobús que no
cumple y deja sin servicio a parte de
la ciudadanía. Desde marzo se viene
anunciando la rescisión del contrato,
y dos meses después la solución ha
sido un contrato que incumple la ley
de contratación y sin accesibilidad
para todas las personas usuarias.
El grupo municipal socialista estamos, como nos decía un vecino, «para
lo bueno y para lo malo». Estamos
para ayudar al equipo de gobierno
cuando nos pidan colaborar, pero
también para fiscalizar las acciones
de gobierno. La defensa de los intereses municipales debe ser la base de
los acuerdos y de la acción política.
No queremos despedirnos sin felicitar a Paula Casino Busto como
Reina de las fiestas, así como a las
damas de la Corte de Honor: Rocío
Valero Palau, de Sant Xotxim, y
Ainara Moreno Canón, de Mascarell.
Un síntoma más de que vamos superando la pandemia y volvemos a la
normalidad.

Puny de ferro,
mandíbula de vidre
Més Nules

P

uny de ferro, mandíbula de
cristall, així és el nou dia a dia
del PSPV de Nules, prenen el
relleu temporal dels seus socis
d’oposició. Si no fas perquè no fas, si
fas perquè fas, si no fas mos feu enfadar, però si fas també, perquè no ho
fas com nosaltres volem.
Al nostre poble, l’enemic és l’equip
de govern i els qui li donem suport
acostant el muscle per a tirar avant
accions destinades a millorar les
vides de tots els veïns i veïnes sense
excepció. Però ells a lo seu.
Més Nules, en silenci ens movem,
des del silenci treballem. No necessitem cap ostentació per a fer creure
que som millors que ningú, perquè
no ho som, però alguns sense
aqueixa ostentació no serien res.
Tenim molt assumit que continua
quedant molt per fer, ho farem malgrat tot i d’alguns, no aconseguiran
que desistim de la nostra obstinació a
contribuir a crear un Nules millor
per a totes i tots.
Dit tot l’anterior perquè ens abellia, ara ens abelleix parlar de que: EL
MÓN DEMANA PAU I ALIMENTS,
L’OTAN MÉS ARMES I BASES MILITARS. A contrapel de la fam, la Casa
Blanca i Occident persisteixen a
impedir la pau malgrat els elevats
nombres de víctimes, despeses,
impactes o crisis provocades en el
planeta, ja atordit per la pandèmia,
sequeres, fams, migracions descontrolades i altres guerres de rampinya
o de despulla, a càrrec del Pentàgon.
Per si fora poc, els primers anuncis de la delegació encapçalada per
Biden en la cimera de Madrid van ser
que reforçarà la seua presència militar a Polònia, Romania, Espanya,
Itàlia, el Regne Unit i Alemanya, a
més de la regió bàltica. Així mateix,
va informar que augmentaran els
desplegaments rotatoris amb blindats, defensa aèria i força d’operacions especials al Bàltic.
Mentre creixen els crits per la pau,
per atenuar deutes del tercer món,
per crear fons financers de l’ONU per
a afrontar el moment crític, per
parar la guerra d’Ucraïna com a font
oberta d’inestabilitat a Europa, per
assumir polítiques responsables contra el canvi climàtic i per enfrontar la
inestabilitat migratòria global, la resposta d’Occident és d’amenaces i més
confrontació, amb aportacions ridícules a la solució de tals desafiaments i apostant-ho tot a la guerra.
Per a afrontar l’actual crisi d’aliments, Occident ha aportat als
esforços de l’ONU a penes 5.000
milions de dòlars. Sorpresa, entre
gener i maig de 2022, els EUA ha
compromés més de 40.000 milions de
dòlars en suport a Ucraïna en el context de la guerra, i la Unió Europea
més de 27.000 milions d’euros.
Traguen vostés mateixos les conclusions que creguen convenients,
nosaltres tenim les nostres.
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EL GRUP CARACETA CEAM
REPRESENTA DUES OBRES
A LA TERRASSA L’ESTANY

CONCERT DE MÚSICA CELTA
A CÀRREC DE L’ORQUESTRA
LAUDÍSTICA DANIEL FORTEA

PASSACARRERS I CONCERT
D’ESTIU DE LA BANDA
ARTÍSTICA NULENSE EL DIA 29

PRACTICA AMB EL NOU PATINET
ELÈCTRIC ONEWHEEL EL 12
D’AGOST, DIA DE LA JOVENTUT

EL 15 D’AGOST, LA XXXVIII VOLTA
A PEU SANT ROC HOMENATJA A
EVA GIMENO BARRACHINA

U El grup de teatre Caraceta
Ceam tornarà a pujar a l’escenari de la Terrassa l’Estany el proper divendres 15 de juliol, des
de les 22.30 hores. Aquesta vegada representarà les obres titulades La real gana i Per la fam d’heretar, dins de la programació cultural Estiu a l’Estany de
l’Ajuntament de Nules.

U L’Orquestra Laudística Daniel
Fortea, que les darreres setmanes ha actuat a Alcúdia de
Crespins i Saragossa, tornarà a
tocar per als veïns i veïnes de
Nules el proper dissabte 16. Des
de les 22.30 hores oferirà un
concert a la Terrassa l’Estany el
qual estarà dedicat de manera
íntegra a la música celta.

U La Banda Artística Nulense
recupera la tradició del seu concert d’estiu, que oferirà de nou
el proper divendres 29 de juliol
a la Terrassa l’Estany des de les
23.00 hores. Abans, els músics
que formen part de l’Associació
Musical Artística Nulense faran
un passacarrers per la primera
avinguda de les platges.

U El divendres 12 d’agost, Dia
Internacional de la Joventut,
l’Ajuntament de Nules organitza una jornada gratuïta en la
que es podrà practicar amb el
OneWheel, un nou patinet elèctric d’una roda. L’activitat
durarà tot el dia i hi haurà a
més l’actuació d’un dj, regals,
sortejos i diversos jocs.

U El 15 d’agost es disputa la
segona prova del Circuit de
Carreres de Nules, la XXXVIII
Volta a Peu Sant Roc Platges de
Nules, Homenatge a Eva
Gimeno Barrachina. La prova
absoluta serà a les 20.00 hores i
les curses infantils, a les 19.00.
Inscripcions en la pàgina web
www.urbanrunningcastellon.com.

TRANSPORT A LES PLATGES
DE DILLUNS A DIUMENGE DE L’1 DE JULIOL FINS AL 30 DE SETEMBRE

TRANSPORT URBÀ DE DILLUNS A DIVENDRES
EXCEPTE FESTIUS - Els dilluns el servei no passa
pel cementeri perquè està tancat
Jardí RENFE		
8:30
Tales		
8:33
7:45
8:37
Mascarell
Puríssima
7:48
8:40
7:49
8:41
Santa Bàrbara
7:51
8:43
Santa Natàlia
1er de Maig
7:52
8:44
7:53
8:45
Ctra.Vilavella,1
S.M.R Molas
7:55
8:47
Cementeri *			
Ambulatori
7:56
8:48
7:57		
Diagonal
LLaurador
7:58		
Pujada
7:59		
Jardí RENFE
8:00
8:50

L’ECOPARC

10:00 11:00 12:00
10:03 11:03 12:03
10:07 11:07 12:07
10:10 11:10 12:10
10:11 11:11 12:11
10:13 11:13 12:13
10:14 11:14 12:14
10:15 11:15 12:15
10:17 11:17 12:17
10:20 11:20 12:20
10:21 11:21 12:21
10:22		12:22
10:23		12:23
10:24		12:24
10:25 11:23 12:25

CARRER
CL CUEVA SANTA, Nº 31
CL MAYOR, Nº 60
CL MAYOR, Nº 70
CL PURISIMA, Nº 89
CL SAN BARTOLOME, Nº 2
AV DIAGONAL, Nº 4
CL CUEVA SANTA, Nº 31
CL MAYOR, Nº 60

13:18

13.20

DE DILLUNS A DIVENDRES

NOU HORARI

DE 9.00 A 14. 00 HORES I DE 15.30 A 18.30 HORES

DISSABTES DE 9.00 A 13.00 HORES
De dimarts
a dissabte

FARMÀCIES DE GUÀRDIA DE JULIOL
DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

13:00
13:03
13:07
13:10
13:11
13:13
13:14
13:15
13:17

DIA
9
10
11
12
13
14
15
16

CARRER
CL MAYOR, Nº 70
CL PURISIMA, Nº 89
CL SAN BARTOLOME, Nº 2
AV DIAGONAL, Nº 4
CL CUEVA SANTA, Nº 31
CL MAYOR, Nº 60
CL MAYOR, Nº 70
CL PURISIMA, Nº 89

DIA
17
18
19
20
21
22
23
24

CARRER
CL SAN BARTOLOME, Nº 2
AV DIAGONAL, Nº 4
CL CUEVA SANTA, Nº 31
CL MAYOR, Nº 60
CL MAYOR, Nº 70
CL PURISIMA, Nº 89
CL MAYOR, Nº 60
AV DIAGONAL, Nº 4

DIA
25
26
27
28
29
30
31

CARRER
CL CUEVA SANTA, Nº 31
CL MAYOR, Nº 60
CL MAYOR, Nº 70
CL PURISIMA, Nº 89
CL MAYOR, Nº 60
AV DIAGONAL, Nº 4
CL CUEVA SANTA, Nº 31

DE MATÍ
de 10.00 a 13.15 hores
DE VESPRÀ

NOU HORARI
CEMENTERI MUNICIPAL
DE L’1 DE JUNY
AL 30 DE SETEMBRE DE 2022

de 16.00 a 19.00
hores
Diumenges i festius
de 9.30 a 13.15
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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

