
TOTS UNITS PER LA DEFENSA DE LA PLATJA DE NULES 

Ja n'hi ha prou d'injustícies i decisions arbitràries 

 

Ciutadans de Nules, us hem convocat una vegada més perquè el poble de Nules segueix 

abandonat i assetjat pels responsables del govern d'Espanya des de l'aprovació de la llei de 

costes de 1988 fins hui. 

Fa uns mesos se'ns va prometre que el projecte de defensa i regeneració de la PLATJA DELS 

MARINES A NULES estaria licitat en el primer trimestre, per a iniciar la seua execució enguany, i 

no s'ha complit. Portem més de 5 anys amb aquest projecte sense estar licitat, en les zones que 

hi ha interés els projectes s'executen amb summa rapidesa. 

Quina classe de governs tenim? a qui obeeixen les seues decisions?  

MENTIDES I ASSETJAMENT PERMANENT CAP Al NOSTRE POBLE 

 

Quina és la nostra situació?: 

• Degradació total de la nostra costa per la desprotecció que arrosseguem durant dècades 

i l'abandó dels successius governs estatals i de la Generalitat Valenciana. Els dirigents i 

polítics al càrrec de les institucions competents amb la seua inacció i les seues decisions 

arbitràries són els responsables últims de la catàstrofe ecològica que pateix la nostra 

costa. 

• El canvi climàtic és una realitat que ens apreta, però no ha de ser l'excusa per a no actuar 

en defensa de la nostra costa. Salvaguardar els nostres ecosistemes no significa 

abandonar-los a la seua sort. 

• JA N'HI HA PROU DE INNACCIÓN per part del Ministeri per a la Transició Ecològica i el 

Repte Demogràfic. Cada any d'inacció s'agreuja de manera exponencial la catàstrofe 

ecològica que pateix el nostre litoral i fa perillar el nostre patrimoni cultural. Que curiós, 

els més respectuosos amb la costa som els més castigats pels nostres governants.  

• L'aplicació de manera retroactiva i arbitrària de la llei de costes de 1988 no ha impedit 

les especulacions urbanístiques i els impactes en primera línia de costa des de la seua 

aprovació. Molt al contrari, ha castigat sobretot nuclis marítims tradicionals com el 

nostre. Costas ni fa ni ens deixa fer, tot indica que busca l'extinció per degradació del 

nostre patrimoni natural i cultural. 

• Nules està patint en els últims mesos una persecució despietada per part de la Servei 

Provincial de Costas de Castelló, atacant a les actuacions que l'ajuntament de Nules està 

realitzant per la defensa de la nostra platja i millora dels seus serveis, actuacions que 

hauria d'estar executant aquest Servei provincial de Costas. El poble de Nules està al 

costat de la seua corporació municipal, agraïts per la seua implicació i DISPOSATS A 

LLUITAR AMB ELLS PER LA DEFENSA DELS INTERESSOS I DRETS DEL POBLE DE NULES.  

• Aquest moviment que ens reuneix és un moviment civil NO PARTIDISTA, però és 

indiscutible que són els partits polítics els que governen el país i a ells cal demanar-los 

comptes. Cap partit polític ha secundat mai des de Madrid al poble de Nules cada vegada 



que han governat, uns per omissió, i altres per acarnissament amb decisions radicals i 

arbitràries. Estarem molt vigilants.  

Els polítics han de tindre en compte que els ciutadans de Nules no serem marionetes 

manejats al seu antull. Continuarem denunciant el seu oblit, incompliments, mentides, 

injustícies i arbitrarietats a les quals ens tenen acostumats, a través d'accions socials i 

denúncies en premsa i les xarxes socials. 

• I encara hi ha més, Costas està iniciant en algunes zones el replantejament dels 

deslindes ampliant la zona de domini públic afectant segones i terceres files 

d'habitatges. Segueix l'aplicació arbitrària i abusiva de la llei de Costas. NO HO 

PERMETEM, JA ESTÀ BÉ DE TANTA PERSECUCIÓ INJUSTA. 

Davant aquesta situació d'abandó i assetjament permanent, el poble de 

Nules: 

• EXIGEIX al Servei Provincial de Costas de Castelló que licite immediatament el projecte 

dels Marines i que comence la seua execució per la via d'urgència,  

• INSTEM el Servei Provincial de Costas de Castelló que inicia una via de diàleg i 

col·laboració amb el municipi de Nules, i abandone la confrontació i assetjament.  

• RECLAMA I URGEIX al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic un pla 

integral i realista de defensa i regeneració del nostre litoral basant-se en estudis tècnics 

rigorosos, evitant improvisacions i pegats inútils, i la seua implementació per la via 

d'urgència. 

• AMONESTA enèrgicament a la Generalitat València la seua absoluta passivitat en la 

reivindicació davant el govern central de la defensa i protecció del litoral de Nules, i del 

seu patrimoni natural, cultural i històric, i d'eludir permanentment les seues 

responsabilitats de defensa de la nostra costa pels efectes negatius de les 

infraestructures portuàries. 

• INTERPEL·LA als polítics, dirigents, assessors i tècnics de les administracions públiques a 

tots els nivells al fet que vetlen pels interessos del nostre patrimoni natural i cultural, 

que planifiquen a llarg termini de manera equànime, i que pensen més enllà dels seus 

propis interessos, ambicions personals i partidistes, i dels dictats dels lobbies econòmic 

i especulatius. 

• PROPOSEM que l'estat delegue les competències de la gestió i regeneració de la costa i 

del domini públic marítim terrestre en la Generalitat Valenciana, una administració més 

pròxima al territori i amb major coneixement de la problemàtica que pateix la costa de 

la Comunitat Valenciana. 

 

NI UNA INJUSTÍCIA MÉS! 

JA N'HI HA PROU DE L'ASSETJAMENT Al POBLE DE NULES! 

PER LA DEFENSA I REGENERACIÓ DEL LITORAL DE NULES! 

ESPIGONS JA! 

REGENERACIÓ JA! 

Platja de Nules, 22 de juliol de 2022 


