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LES PLATGES DE NULES
TANQUEN LES FESTES DE SANT
ROC AMB MOLTES PROPOSTES

Moltes competicions
esportives en les
festes de Nules
L’esport és un dels elements principals de les festes de Nules, i així es
va tornar a demostrar amb la
XXXVIII Volta a Peu, els concursos
de pesca o la Marxa en Bici. PÀGINA 12

La festa torna a Nules

Novetats en el
75é aniversari de
la Fira Agrícola

U Del 15 al 18 de setembre es
celebra l’edició del 75é aniversari de la Fira de
Ramaderia i Maquinària
Agrícola de Nules, que
inclourà tota una sèrie de
novetats. PÀGINA 11

Mascarell reprén les
seues festes amb
actes molt variats
U Mascarell també ha représ
enguany les seues festes dedicades a Sant Agustí, Sant
Ramon i la Divina Pastora
després de dos anys amb les
restriccions per la pandèmia
de la covid-19. PÀGINA 7

Revisa su vista
Si ve bien, aprenderá mejor

gafa
infantil

69€
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Faran actuacions de
millora als carrers sant
Ramon i sant Isidre

Trauen a licitació
les obres del
Casal Jove i la
Casa de Cultura

L’Ajuntament, constructora i agent promotor van signar l’acta d’inici de l’obra.

L’equip de govern va explicar la proposta durant una assemblea veïnal.
U L’Ajuntament de Nules
està treballant en el projecte
d’obra amb el qual es vol
donar solució a la problemàtica existent als voltants dels carrers de Sant
Ramon i de Sant Isidre quan
es registren episodis de pluges fortes.
En aquest sentit, recentment ha tingut lloc una
assemblea veïnal en la qual
l’alcalde de Nules, David
García, el regidor d’urbanisme, César Estañol, i l’arquitecte del projecte, Manuel
Miralles, han pogut explicar
al veïnat assistent la proposta amb la qual es vol esmenar
els problemes d’inundació
d’algunes zones d’aquests
vials.
Al respecte, l’alcalde
assenyala que «els hem plantejat la proposta en la qual

està treballant l’Ajuntament i
que esperem puga solucionar la
problemàtica d’aquesta zona
del nostre municipi d’una
manera definitiva».
ASSEMBLEES VEÏNALS

De fet, des de l’Ajuntament
s’han reprès les assemblees
veïnals que per la pandèmia
s’havien deixat de convocar, «de
manera que seguim escoltant
els veïns per a que ens traslladen les seues preocupacions i
problemes per a poder actuar
acord a les necessitats que ens
plantegen», comenta David
García.
Amb tot, s’espera que les
actuacions de millora dels
carrers de Sant Ramon i Sant
Isidre es porten a terme en els
pròxims mesos per a poder acabar definitivament amb els problemes d’inundació.

Comencen les obres
per a urbanitzar
Playa Ciudad Jardín
La inversió prevista en la zona és de més d’un milió d’euros

N

ules comptarà en breu
amb una nova zona
urbanitzable a la platja.
De fet, a principis de
setembre es va signar l’acta
d’inici de l’obra de la Unitat
Única d’Execució del Pla de
Reforma
anomenat
Playa
Ciudad Jardín.
Aquesta actuació comptarà
amb
una
inversió
total
d’1.065.519,97 euros, i contempla principalment la urbanització d’aquesta zona situada al
nord de la zona marítima de
Nules. Així mateix, es dotarà de
la corresponent reparcel·lació
amb l’asfaltat, canalització

d’aigua i enllumenat.
Davant açò, el regidor
d’Urbanisme, César Estañol,
comenta que «es tracta d’una
actuació important per al desenvolupament de les nostres platges, donat que s’amplia el sòl
urbanitzable».
Amb tot, s’espera que aquesta actuació estiga finalitzada en
el termini d’un any aproximadament. Les màquines ja han
començat a treballar en l’obertura dels carrers que conformaran aquest nou PAI de 22.000
metres quadrats per a la construcció de 60 habitatges unifamiliars aillades.

Nules dona suport a
Keraben després de
l’incendi en una nau
U L’Ajuntament de Nules va
donar suport el passat 18
d’agost a l’empresa Kerabén
davant els danys ocasionats per
l’incendi registrat el dia abans
en una de les naus d’emmagatzematze de cartó.
Així doncs, l’alcalde de
Nules, David García, juntament amb la resta de regidors
de la corporació municipal, del
cap de la Policia Local i de
Protecció Civil van visitar amb
els responsables de l’empresa
les instal·lacions, i van poder
comprovar in situ l’estat de la

nau afectada pel foc.
Amb tot, des del consistori
es va traslladar a l’empresa
taulellera la seua presdisposició per col·laborar en els
tràmits municipals. De fet,
l’endemà es va mantindre una
reunió amb els responsables de
l’empresa i els tècnics municipals per agilitzar les autoritzacions provisionals per a que
puguen instal·lar unes carpes
d’emmagatzematze mentre es
porten a terme els treballs
d’enderroc i reposició de la
nau incendiada».

L’alcalde, David García, va encapçalar la visita a les instal·lacions de Keraben.

U L’Ajuntament de Nules ha
tret la licitació de les obres
de reforma del Casal Jove i de
la Casa de la Cultura.
De manera que la quantitat màxima de licitació és
d’1.076.842,00 euros i el termini previst d’execució és de
sis mesos a contar des de la
data de l’acta de replanteig.
El termini per a presentar
oferta ja ha finalitzat i les
empreses
interessades
havien de tindre en compte
que l’únic criteri per a presentar-se és el preu, encara
que deuen complir amb la
classificació de contractista
que exigeix el plec administratiu.
Amb tot, les ofertes calia
presentar-les a la Plataforma
de Contractació de l’Estat on
es troben publicats els plecs.
L’alcalde, David García,
assenyala que «es tracta
d’una obra molt important
per al municipi, especialment per als més joves, que
en breu podran tindre unes
instal·lacions en millors condicions que les actuals».

Servei de control
i inspecció per a
la Comunitat
d’Abocaments
U La
Comunitat
d’Abocaments
Nules-la
Vilavella (EDAR) ha començat
el procediment per contractar el servei de control i inspecció d’abocaments dels
municipis de Nules i la
Vilavella.
En aquest sentit, «el que es
vol des de l’EDAR és comptar
amb una empresa que s’encarregue del manteniment i la
reparació del clavegueram i
de
l’assessorament
en
matèria d’aigües residuals,
principalment», comenta el
president de l’entitat i alcalde de Nules, David García.
Així doncs, la durada del
contracte és de dos anys prorrogables a altres dos per
anualitats; per tant, l’import
total de la contractació és de
169.400 euros.
Els plecs de la contractació i el procés de la licitació
es van publicar a la
Plataforma de Contractació
del Sector Públic i el termini
per a presentar ofertes va
finalitzar el 5 de setembre.
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La processó va ser el moment culminant del dia de festa major dedicat a Sant Bartomeu.

Les autoritats municipals i la cort d’honor van assistir a la missa en honor al patró.

Nules recupera les festes de Sant
Bartomeu amb gran participació
Després de dos anys amb restriccions per la covid, les celebracions tornen a viure totes les seues tradicions amb molt de públic

N

ules va tornar a viure
amb la normalitat prepandèmia les seues festes patronals de Sant
Bartomeu amb un gran nombre
d’actes organitzats per la comissió de festes presidida pel regidor de l’àrea, Gabriel Torres, els
quals van destacar per la gran
participació dels veïns i veïnes.
La tradicional Crida a la
plaça Major va obrir unes celebracions en les que van tindre
un paper fonamental la reina de
la Vila, Paula Casino, així com
les 160 penyes d’enguany.
El mesó de la tapa i el recinte
de festes, ara a la Senda Mitjana,
van ser dos dels llocs de reunió
per excel·lència.
Com no, van destacar els
actes taurins, amb l’exhibició
d’onze bous, cinc d’ells patrocinats per l’Ajuntament, i els
homenatges a Salvador Castelló,
lligador de bous del consistori
que es retira, i a Maraya.
També van brillar les actuacions d’Andy i Lucas, i
Francisco,
o
l’espectacle
Operación Homenaje.

El públic va omplir la plaça Major durant els diversos festejos taurins.

El rodaor i embolador Maraya va rebre un homenatge.

Els més joves van participar en la novedosa exhibició de transhumància.

El reconeixement al lligador de bous Salvador Castelló Martí va ser molt emotiu.

Tanatori
Verge de la
Soledat
10º Aniversario

TELF. 24 Horas: 652 898 114
Avd. Castellón, 14 bajo - NULES
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El sopar de germanor de tombet de bou va estrenar ubicació a la Senda Mitjana.

La multitudinària Crida va convocar a membres de les 160 penyes locals per a gaudir amb la festa de la bromera.

El mesón de la tapa va ser el punt de reunió per excel·lència per al tardeo.

El concert d’Andy y Lucas va ser un dels moments estelars de les festes d’enguany.

L’espectacle Operación Homenaje va reunir un nombrós públic al carrer de Santa Natàlia.

La reina de la vila i les seues dames van rebre l’homenatge musical en la Nit de Ronda.

L’actuació del cantant Francisco al Teatre Alcázar va servir per a posar el punt i final a les celebracions.

Tema del mes
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La millor disfressa, La Perdició
El tradicional concurs torna amb gran èxit i la participació de 67 penyes que van mostrar molta creativitat i originalitat

L

a fi de les restriccions
sanitàries per la covid-19
ha permés que les festes
patronals de Nules recuperaren tots els actes més multitudinaris. I si n’hi ha un que
havia agafat molta força els
anys previs a la pandèmia i que
era especialment esperat, eixe
era la nit de disfresses, que es va
tornar a celebrar el 25 d’agost
amb la participació de 67 penyes que van recórrer els principals carrers de la vila davant
centenars de persones.
La penya La Perdició va aconseguir el primer premi, mentre
que el segon va ser per a El Crit
i va tancar el podi La Revolució.
El premi a la millor crítica local
va ser per a Trastornats; el guardó a la millor coreografia per a
la penya Temptació; el premi al
millor carro per a les penyes
l’Afició i Jaleo; i el premi a la
millor identificació del nom de
la penya va recaure en l’Estacó.
La reina de la vila, Paula
Casino, i les seues dames,
Ainara Moreno i Rocío Valero, es
van vestir de marineres amb cartells per a reclamar els espigons
per a protegir les platges.

La Perdició va guanyar el primer premi amb molta imaginació.

La reina de la vila i les seues dames van ser marineres reclamant espigons.

El Crit va rebre el segon premi de la mà de la cort d’honor i diversos regidors.

La Revolució va quedar tercera amb unes disfresses molt originals.
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La capella de la Mare de Déu del Carme va acollir la missa en honor a Sant Roc.

La processó amb la imatge del sant va culminar els actes religiosos de les festes de les platges.

Les Platges de Nules tanquen els actes
de Sant Roc amb moltes propostes
La Nit dels Farolets va obrir el segon cap de setmana festiu, que també va incloure els actes religiosos i activitats per a totes les edats

L

es festes de les Platges de
Nules dedicades a Sant
Roc han donat enguany
per a molt. Després d’un
primer cap de setmana, del 5 al
7 d’agost, dedicat principalment als actes taurins, les celebracions es van reprendre el
dijous 11 amb una jornada en la
qual es van multiplicar les propostes al voltant de la tradicional Nit dels Farolets.
Aquesta vegada, a més del
taller de farolets i un sopar de
pa i porta a la Terrassa de
l’Estany, es van lliurar els premis del concurs de microrrelats
i Malparlat va llegir els treballs
guanyadors. Per últim, va tindre
lloc el passacarrers amb els farolets, amb la Colla de Dolçainers
i Tabaleters, els Cabuts i els
Dimonis del Poll.
El divendres 12 va estar dedicat a la joventut en el seu Dia
Mundial. La Regidoria de
Joventut va organitzar al carrer
de les Illes Columbretes una
demostració d’una tauleta elèctrica que arrasa als EEUU i, per
la nit, la Terrassa de l’Estany va
acollir una gran festa infantil.
El dissabte 13, com és tradicional en aquestes dates, els
Quintos 96 van organitzar una
discomòbil a la Terrassa de
l’Estany, mentre que el diumenge 14 hi va haver lloc per a la
solidaritat amb la XII Marxa a
Peu de l’Associació Contra el
Càncer; i el dilluns 15 van agafar el protagonisme les competicions esportives, a més del
monòleg d’Òscar Tramoyeres.
Per acabar, el dimarts 16 es
van celebrar els actes religiosos
dedicats a Sant Roc, amb la
missa a la capella de la Mare de
Déu del Carme i la processó
amb la imatge del sant, seguida
de la tradicional benedicció i
passada dels bescuits. Com ja és
habitual, va tancar la programació un castell de focs d’artifici a
la platja del Bovalar, a càrrec de
la Pirotècnia Peñarroja.

La Quinta del 96 va omplir la Terrassa de l’Estany de música i animació en una festa que agermana les celebracions de Sant Bartomeu amb la de Sant Vicent.

L’AECC va celebrar la tradicional Marxa Solidària.

La jornada festiva de la Nit dels Farolets va concloure en la Terrassa de l’Estany.

Els més joves van practicar amb l’original tauleta elèctrica en el Dia dela Joventut.

El tradicional castell de focs d’artifici a la platja del Bovalar va tancar les festes.
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Mascarell ha représ enguany les seues
festes patronals amb actes molt variats
Va destacar la processó en honor a Sant Agustí amb l’assistència de la reina de la vila, reina de Mascarell, dama i autoritats

Les autoritats de Nules i Mascarell i la cort d’honor van assistir a la misa de Sant Agustí.
Mascarell va celebrar les seues
festes patronals en honor a Sant
Agustí, Sant Ramon i la Divina
Pastora, uns festejos molt esperats després de dos anys.
Fins diumenge 4 de setembre,
Mascarell va comptar amb una
variada programació per a tots
els públics. A més dels actes religiosos dedicats als patrons, com
ara la processó en honor a Sant
Agustí del 28 d’agost, que va
comptar amb la presència de la
reina de la vila, Paula Casino; la
reina de les Festes de Mascarell,
Ainara Moreno; i la dama de la
Vila, Rocío Valero; de l’alcalde de
Nules, David García; l’alcalde de
Mascarell, Felipe Sánchez; del
regidor de Mascarell, Guillermo
Latorre; i de la resta de regidors i
regidores de Nules, es van desenvolupar actes taurins amb l’exhibició de vaques i bou embolat.
Els actes populars i que congreguen a un gran número de
veïnat van centrar també la programació amb sopars de pa i
porta, esmorzars populars, o el
concurs de paelles. A més, es va
gaudir del mesó de festes instal·lat a la plaça Major.
Els més menuts van tindre
una mascletà infantil i diferents
parcs. També les persones
majors de Mascarell van tindre
el tradicional dinar de socisjubilats al saló multifuncional.
Hi va haver actuacions musicals amb el grup flamenc
Rumbologia i discomòbil; cine
amb Records taurins de Mascarell;
cercavila de disfresses; i el concurs de dibuix Portal de València.
Tots els actes van estar presidits per la reina de festes de
Mascarell, Ainara Moreno, i per
la comissió de festes de
Mascarell. Guillermo Latorre
assenyala que «des de la comissió s’ha fet un gran treball per a
que el veïnat puga gaudir de
nou d’aquests festejos».

La processó amb la imatge de Sant Agustí va recórrer els carrers de Mascarell.

La cort d’honor de Nules i la reina de Mascarell, durant la processó.

L’alcalde i la reina de la vila, durant el ball que va tancar la festa de Sant Agustí.

La reina de la vila i les dames van disparar la traca de Sant Agustí.

Els veïns de Mascarell van tornar a gaudir amb els actes taurins.

Entre els actes més multitudinaris van destacar els diversos sopars de germanor.

El saló multifuncional va acollir el tradicional menjar de pensionistes i jubilats.

Actualitat
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El nostre patrimoni natural
JOAN

Casabó*

E

l patrimoni cultural del
nostre poble comprén
béns materials i immaterials. Entre els materials
trobem, per exemple, el
Convent, la Capella de la Sang,
els fons dels museus... Entre
els immaterials hi ha elements
com les barraquetes, els fanalets de meló d’Alger, les danses
i cançons tradicionals...
Però a més del cultural, els
pobles conten amb un patrimoni natural, potser no tan
conegut. Inclou els recursos
naturals dels que disposa, els
seus arbres monumentals o
singulars, les espècies rares
que es troben al seu territori...
A Nules, tenim un patrimoni natural envejable. Estem
envoltats de zones naturals
tan importants que han merescut ser protegides: en la mar,
els Alguers de Nules-Borriana;
al litoral, la marjal de NulesMoncofa; i en les muntanyes
properes, el Parc Natural de la
Serra Espadà. Tot embegut en
un paisatge agrícola, abans
amb oliveres i garroferes, ara
amb tarongers: una diversitat
d’hàbitats més que notable!
Per fer una breu pinzellada
de la importància d’aquest
patrimoni, direm que en Nules
s’han citat més de 130 espècies
d’aus, 69 de fongs i més de 750
de plantes. Entre elles, trobem
algunes curiositats, com una
planta carnívora, petxinots

d’aigua dolça, cucs de llum i
més de 60 espècies protegides
en major o menor mesura per
alguna disposició legal.
Però, tal i com va passar amb
el patrimoni cultural durant els
anys 60, 70 i 80, el nostre patrimoni natural ha patit --i continua patint-- una degradació
intolerable. Les causes són variades: l’abús de químics en l’agricultura; la ceguera verda, què fa
que no veiem ni donem cap
importància a les plantes del
nostre entorn; la cobdícia disfressada de progrés; el meninfotisme que ha permés que aquesta
cobdícia s’escampe... Per unes
coses o altres, la realitat és que
el nostre patrimoni natural ha
disminuit dràsticament.
El cas és que la humanitat es
troba en un moment clau:
s’estan esgotant els recursos que
hem malbaratat durant dècades
(els combustibles fòssils, els boscos, el sòl, la pesca...) i les relacions entre els diferents elements del planeta s’estan enfonsant com un castell de cartes.
Això ens provocarà (i ja provoca)
molts problemes i patiments:
canvi climàtic, sequeres, inundacions, onades de calor, incen-

dis, desertificació... Els sona?
Probablement ja no estiguem a temps de revertir tots
aquests efectes de l’acció
humana, però sí podem mitigar-los localment. Amb un
patrimoni natural potent i
ben conservat podem moderar
els efectes d’aquests fenòmens
al nostre poble, però per a ferho necessitem sòls fèrtils amb
molta matèria orgànica, biodiversitat, relacions ecològiques,
restauració litoral....
Des de molts àmbits ja
s’està treballant per a intentar
aconseguir-ho. Per exemple, a
nivell educatiu, els centres
escolars de Nules s’han integrat en la Xarxa de centres per
la Sostenibilitat i l’institut ha
apostat decididament per
l’agricultura ecològica i l’educació ambiental; també s’han
fet algunes restauracions
dunars i seguiment dels
Alguers de la nostra costa;
existeix un grup de consum
ecològic i comencen a haver
alguns agricultors ecològics al
nostre poble... No obstant,
encara queden moltes accions
a fer. Quina faràs tu?
*Biòleg

U LES CASETES MOSTREN
EL SEU PATRIMONI COM
A MUSEUS D’ART LOCAL

L’Ajuntament de Nules, amb la col·laboració de Platges de Nules, va organitzar a
principis de setembre la iniciativa
Casetes obertes, en la qual aquestes van
ser visitades com museus d’art local.

U NULES CELEBRA
AMB ÈXIT LA SEGONA
FESTA DE LA TOMATA

L’Ajuntament de Nules va organitzar l’1 de
setembre a les platges la II Festa de la
Tomata, amb gran participació. L’activitat
va consistir en un tast de diferents tipus
de tomates i realitzar conserva.
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De ley

Impuesto de sucesiones
VÍCTOR

Barres*

E

U PRESENTACIÓ D’ALBA
GÓMEZ COM A REINA DEL
BARRI DE SANT XOTXIM

Les festes del barri de Sant Xotxim, les
primeres després de dos anys
d’absència per la pandèmia, van
començar el dissabte 3 de setembre
amb la presentació de la jove Alba

Gómez com a nova reina de Sant
Xotxim, juntament amb les dames de
la seua cort d’honor. Pepe Pastor
Gimeno va exercir com a mantenedor
de la gala en el Teatre Alcázar.

U MANOS UNIDAS VA
CELEBRAR UN NOU SORTEIG
SOLIDARI DE REGALS

Manos Unidas va celebrar el 26
d’agost un nou sorteig benèfic de
regals. A l’acte hi van assistir representants de l’Ajuntament i la Caixa
Rural, a més de la reina de la vila,

Paula Casino, i les integrants de la
junta de nules de Manos Unidas. La
iniciativa ha tingut la col·laboració de
tendes, entitats i comerços locals,
que van aportar 128 regals.

l artículo 807 del Código
Civil reza «Son herederos forzosos: 1.° Los
hijos y descendientes
respecto de sus padres y ascendientes. 2.° A falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes. 3.° El viudo o
viuda en la forma y medida
que establece este Código».
En mi humilde opinión,
olvidaron nuestros legisladores en la reforma de mayo de
1981 incluir en su redacción
como heredero forzoso al sujeto que está presente en toda
herencia y que es en ocasiones
quien se lleva la mejor parte:
la Agencia Tributaria.
Y es que no basta con que el
causante haya tributado durante toda su vida por su patrimonio a través del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas,
los IBI, el Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales o
el IVA, sino que este patrimonio se verá diezmado una vez
más, en esta ocasión por el
Impuesto de Sucesiones.
Coincidirán conmigo en
que la finalidad de la sucesión
es asegurar la continuidad del
plan económico del causante a
través de la transmisión de su
patrimonio. Un hecho que se
ve empañado por el Impuesto
de Sucesiones, que en ocasiones obliga incluso al sucesor a
vender parte del patrimonio
heredado para poder hacer
frente a este impuesto y en los
casos más sangrantes a tener
que renunciar a la herencia.
Y para mayor inri, la cuota
resultante a pagar de este

impuesto variará dependiendo
del lugar de residencia del causante en el momento del fallecimiento. Una de las particularidades de nuestro sistema
autonómico, dado que se trata
de un tributo cedido a las
Comunidades Autónomas, por
lo que las disparidades de sus
cargas fiscales son inevitables.
Imaginemos que un hijo
hereda de su padre unos bienes
valorados en su conjunto en un
millón cien mil euros. Si el
padre tenía su residencia en
Galicia al fallecer, el hijo pagaría unos 60€ por Impuesto de
sucesiones. Pero si la residencia
del padre radicaba en Madrid,
esta cuota ascendería a
2.965,66€. Si por el contrario
residía en Cataluña, a 94.800€
aplicando las bonificaciones y
reducciones por parentesco. Y si
la residencia del padre radicaba
en la Comunitat, el líquido a
pagar serían 134.765,53€.
Resultaría pues una cuota a
pagar entre 60€ hasta los casi
135.000€ dependiendo solo del
lugar de residencia.
Recordemos que el principio de igualdad exige una
regulación que evite diferencias significativas de tributación por razón de residencia,
por lo que cabe preguntarse si
no deberíamos exigir a nuestros legisladores una revisión
de los tipos impositivos, si no
una «armonización fiscal» a la
baja directamente respecto del
Impuesto de Sucesiones.
En todo caso, siempre aconsejamos a nuestros clientes
dedicarle tiempo a preparar y
planificar una herencia de
antemano, ya que esto nos
ayudará a disminuir la carga
fiscal de una herencia.
*Ramiro Navarro Abogados
Castellón-Nules
Cita previa: 964 048 777
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La teua salut

Colònies Gats Nules

Protegix-te del sol

Q

uan fa bon temps, i
sobretot a l’estiu, els
moments d’oci s’aprofiten generalment a
l’aire lliure, disfrutant del sol
a la platja o a la muntanya.
També la pràctica d’alguns
esports (futbol, natació…) i
algunes activitats laborals o
aficions (agricultura, jardineria…) es fan a l’aire lliure.
Els rajos solars ultraviolats
(UV) entren en la pell si no està
protegida per roba o cremes
amb filtre solar, i poden causar danys que són visibles en
poques hores, com ara irritacions i cremades o danys que
apareixen al cap dels anys:
envelliment prematur (arrugues), taques i augment del
risc de patir càncer de pell.
Per això, és important protegir la pell quan s’està al sol i
evitar les cremades solars,
especialment en els xiquets i
xiquetes. Cal tindre en compte
que els rajos solars són més
intensos a l’estiu, a les muntanyes altes i quan es reflectixen en l’aigua, l’arena o la
neu.

III Jornada Felina Castelló

prompte possible per a millorar les possibilitats de la seua
curació.
COM PROTEGISC LA MEUA PELL?

Especialment a l’estiu, des del
migdia fins a les 5 de la vesprada, procura estar a l’ombra, el
sol és molt intens durant eixe
temps. Els primers dies cal
prendre el sol a poc a poc. No
s’ha de passar mai massa
temps al sol.
Posa’t sempre crema amb
factor solar 30 o més. Cal
posar-se’n 20 minuts abans
d’estar al sol. Torna a posarte’n cada 2 ó 3 hores i després
d’haver suat molt o d’haver-te
banyat.
Protegix-te el cap amb una
gorra i el cos amb samarretes,
també si estàs fent esport o
jugant. Els ulls també s’han de
protegir amb ulleres solars.
I cal tenir en compte que el
bronzejat amb rajos UVA
també et pot lesionar la pell.

ACOSTUMA’T A MIRAR-TE LA PELL

Amb l’ajuda d’un espill podràs
mirar-te la pell de tot el cos. Si
notes que t’ha eixit una taca o
piga nova, o que alguna piga
ha canviat de color o forma,
vés al teu centre de salut. És
molt important detectar el
càncer de pell com més

El tiempo

D

es de l’Associació
Colònies Gats Nules
no volem estar mai
quietes,
així
que
aquest setembre, a banda
d’assistir a la Fira de
Ramaderia i Agrícola de Nules,
on tindrem estand solidari on
podreu col·laborar, també participarem com a ponents a
l’esdeveniment que organitzen les companyes de Castelló,
Huellas Callejeras.
Un seminari que tracta de
donar visibilitat a les colònies
felines i tot el que les rodeja,
amb ponents conscienciats i
sensibilitzats que compartiran
coneixements, experiències,
consells i projectes vinculats a
aquestes. Una forma d’aportar
un granet d’arena en benefici
del respecte, compassió i protecció animal.
Els principals objectius
d’aquesta jornada són:
Compartir experiències on
s’aplica el C.E.R. com únic
mètode, ètic i eficaç, de control de colònies felines.
Conèixer als gats que conviuen amb nosaltres als nostres municipis per poder
millorar la seua qualitat de
vida i benestar.
Conscienciar, sensibilitzar i
promoure la participació ciu-

tadana amb el cuidat de les
colònies felines urbanes.
Com hem dit abans, tindrem l’oportunitat de parlar
sobre el Projecte CER a Nules
amb la ponència per part
d’una
de
les
nostres
voluntàries amb el tema Nules
y el CER: Retos y logros. Volem
posar en coneixement com va
començar aquest meravellós
projecte, tots aquells reptes
que ens varen aparèixer i totes
les ajudes que hem tingut per
part tant de voluntaris i
voluntàries com per part de
l’Ajuntament de Nules. Anem
a fardar de poble!
Compartirem jornada amb
Agnès Dufau, Raquel López
Teruel, Conny Duarte o La
Gata de Schrödinger, entre
altres referents en el món felí.
El seminari serà tant presencial com virtual. Per a assistirhi, les inscripcions es poden
fer mitjançant la web www.huellascallejeras.com.

Yáñez*

E

n esta sección de filatelia y coleccionismo,
hasta la fecha hemos
hablado de infinidad de
temas en los casi cuatro años
de crónicas mensuales.
Hoy traemos una fecha desconocida de la primera marca
de prefilatelia en Nules, la cual
creíamos que se había utilizado
entre los años 1799 a 1805,
como consta en la magnífica
obra de consulta Prefilatelia española, de Manuel Tizón y Jorge
Guinovart, editada en 1983. En
el tomo II, donde hablan extensamente de las marcas del Sello
del Reino de Valencia, demarcación postal nº 19, y en el apartado de las utilizadas en Nules se
cita la que lleva «NV. VALENCIA», con un índice de rareza de
RR, de la cual puede también
hallarse en las variaciones en
tinta de escribir.
Se trata de una carta fechada el 3 de marzo de 1792,
desde Moncofar a Valencia,
con la marca «NV./VALENCIA»,

Una fecha desconocida
en tinta de escribir, con marca
de Porteo V.5 cuartos en negro
de Valencia. Fecha inédita y primer uso conocido de esta
Admistración y marca (la de
Nules), y… siete años anterior a
la catalogada (1799).
La carta va dirigida al procurador general del Sr. Marqués de
Nules, tal y como se puede apreciar en la reproducción de la
pieza que acompaña a la presente. La citada pieza
formó parte de la
magnífica colección del reputado
y galardonado
coleccionista
Francisco Lecha,
habiendo
sido
ofertada a precio
fijo por uno de
los más reputados comerciantes
y expertos en historia postal de
España.
Como siempre, la fortuna a
veces nos sorprende
grata-

mente, como ha sido en esta
última ocasión.
Recordamos, además, que
Nules vuelve este año a ser sede
de la XVIII Exposición Filatélica
Competitiva de la Comunitat
Valenciana, una muestra que
organizan conjuntamente el
Ayuntamiento de Nules, el Grupo
Filatélico y de Coleccionismo
Noulas
y
la
Federación
Valenciana de Filatelia (FEVAFIL),

JUAN ANTONIO

Pitarch
Tena*

E

stimado-a; lector-a: ni
que decir tiene que
este mes de agosto
que acaba de concluir
ha sido un órdago para
todos, tanto para los que les
gusta el verano, como para
los que no les gusta. La cuestión ha venido dada por la
concatenación de sucesivas
masas de aire extremadamente cálido de origen subsahariano. Estas masas de
aire extremadamente cálido,
al llegar a la península ibérica, se han solapado unas
sobre otras. Y además tenemos los ya casi entrañables y
familiares anticiclones de
bloqueo en torno a las Islas
Azores, que en toda su
inmensa área de influencia
con valores elevados de presión han provocado períodos
de grandes calmas.
OLAS DE CALOR

Coleccionismo
RICARDO

Verano de calor
e incendios

y que está patrocinada por la
Federación
Española
de
Sociedades Filatélicas (FESOFI) y
cuenta también con la colaboración de la SE Correos.
Al tiempo se podrá visitar la
XI
Exposición
Filatélica
Temática Nacional Exfinul
2022, que patrocinan el
Ayuntamiento de Nules y la
Diputación de Castellón en
colaboración con la Federación
Valenciana
de
Filatelia (FEVAFIL), la Caja Rural
Sant Josep de
Nules, y la S.E
Correos.
La muestra se
podrá visitar en
la
Biblioteca
Municipal José
Vicente
Felip
Monlleó, del 12 al
18 de septiembre
de 18.00 a 21.00
horas.
*Presidente del
Grupo Filatélico y
de Coleccionismo
Noulas

Con toda una serie de olas de
calor que hemos registrado a
lo largo de este verano, la
superficie terrestre estaba
muy recalentada y la temperatura del agua del mar convertida en puro caldo que ha
llegado hasta los 30 grados
centígrados.
En resumidas cuentas, la
superficie terrestre estaba
toda hecha un auténtico polvorín. Ya solo faltaba que
sonasen los avisos de alarma
y, al final, por desgracia sonaron. En lo que a nosotros nos
afecta por proximidad, el
fuego de los incendios en la
comarca del Alto Palancia
fue lo más cercano. Pasados
unos días y con el monte apagado, la imagen era dantesca.
Miles y miles de hectáreas
quemadas.
ABEJAS

Pero el problema se nos viene
encima ahora, puesto que
murieron miles y miles de
abejas, las cuales, con la llegada de la primavera, se
encargan de realizar el maravilloso proceso de polinización de árboles y plantas.
Quizás se pudiese realizar
una polinizacion manual,
pero no sé si valdría la pena a
día de hoy, vista como está la
agricultura.
Dicen que la Madre
Naturaleza es sabia, y ya sabe
lo que tiene que hacer.
Quizás se tenga que esperar
un tiempo prudencial y ver si
el ciclo de la vida vuelve a
ponerse en marcha de nuevo.
Encargado de la estación
meteorológica Nules
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Nules presenta les importants novetats
de la Fira Agrícola en el seu 75é aniversari
Hi haurà exposicions commemoratives i la presentació
del conte ‘Com ha canviat la nostra fira’, entre d’altres

N

aquesta edició d’algunes novetats amb les quals es vol fer un
recorregut
pels
75
anys
d’història d’aquesta fira».

ules celebra enguany la
75 edició de la Fira de
Ramaderia i Maquinària
Agrícola; en concret, els
dies del 15 al 18 de setembre tindrà lloc aquesta mostra que és
tot un referent del sector agrari
de la Comunitat Valenciana, i
que compta amb el distintiu de
Festa
d’Interés
Turístic
Autonòmic.
Per aquest motiu, des de la
regidoria d’Agricultura i la
Comissió de la Fira s’ha estat
treballant intensament aquest
any per seguir posant en valor
aquesta fira. De manera que,
per a commemorar el 75 aniversari de la Fira de Ramaderia i
Maquinària Agrícola es portaran a terme diferents activitats i
exposicions amb les quals es vol
fer un recordatori de la trajectòria de la fira.

En aquest sentit, es farà un
reconeixement als expositors
tradicionals de la fira; hi haurà
una exposició de fotografies
antigues també de la fira; i a
més s’exposarà per primera
vegada la primera soca de
Clemenules que després s’instal·larà en algun lloc del municipi per a donar-li visibilitat a
l’origen de la Clemenules.
A més, es presentarà el conte
Com ha canviat la nostra fira que
l’autora, Laura Pantaleón, ha
escrit per a aquesta edició. Així
mateix, s’exposaran els cartells
presentats al concurs de cartelleria convocat per al 75 aniversari,
i que podran ser votats pel públic
assistent. També s’instal·larà un
photocall commemoratiu.
El regidor d’Agricultura,
César Estañol, assenyala al respecte que «s’ha intentat dotar a

César Estañol i un membre de la comissió de la Fira van presentar el programa.

U UNA XARRADA SOBRE
CONTROL DE PLAGUES EN
LA COOPERATIVA AGRÍCOLA

El tècnic de Biosur Productos
Agrícolas Antonio Soler, especialista
en control biològic de plagues en
cítrics, va impartir una xarrada en la
Cooperativa Agrícola Sant Josep,

sobre la gran problemática de plagues en cultius i les noves estratègies
per a combatre-les. La Cooperativa
també ha sortejat un Iphone 12 entre
els clients del supermercat Charter.

RACÓ DEL LLAURADOR

Per altra banda, seguirà també
enguany la programació al
Racó del Llaurador instal·lat a
la fira amb ponències relacionades amb el sector i en la qual
participen diferents entitats i
associacions agràries, «el Racó
del Llaurador s’ha convertit en
un punt de trobada important
per al sector, per tant seguim
apostant per aquest espai que
es va introduir fa uns anys a la
programació de la fira», comenta Estañol.
La fira comptarà amb
demostracions com la dels
ferradors, amb el IX Concurs de
Forja, un taller de caça i natura
per als més menuts, i amb la
tradicional exhibició de Gossos
de Rabera, i d’oficis artesans,
entre d’altres.
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Manuel Peris i Nuria Conejos
guanyen la XXXVIII Volta a Peu
La prova va comptar amb 200 participants i va retre homenatge a Eva Gimeno Barrachina

El Galfí celebra els
tradicionals concursos
de pesca de les festes

L

a gran cita esportiva de les
festes de Sant Roc va ser
tot un clàssic, la XXXVIII
Volta a Peu Platges de
Nules, segona prova del Circuit
Carrers Populars de Nules.
Una cursa que es va disputar
el 15 d’agost i va ser molt especial, no només perquè es va
poder desenvolupar amb normalitat després de dos anys amb
el covid, sinó per l’homenatge a
Eva Gimeno Barrachina, companya del Club Atletisme
Noulas durant molts anys i que
va faltar fa un any. Abans de
l’eixida de la prova, amb la
presència de part de la seua
família i la seua parella,
Enrique Speaker, es va llegir un
missatge per a recordar-la.
Pel que fa a l’esdeveniment
esportiu, organitzat pel CA
Noulas i la Regidoria d’Esports
de l’Ajuntament de Nules, primer es van celebrar les curses
per als més joves, des de categoria cadet fins a infantil, i després la prova absoluta amb un
recorregut de 6,5 quilòmetres i
un total de 200 participants.
La cursa va tindre una gran
demostració d’esportivitat, ja
que el nuler Manuel Peris i el
seu company del Playas de
Castellón Pablo Alba van entrar
de la mà, amb un temps de
21.05 minuts, i Alba li va deixar
la victòria al nuler.
Va completar el podi Sergio
Freire (21.39), mentre que en
dones la primera classificada va
ser Nuria Conejos amb 25.47, i li
van seguir Carmen Valls amb
28.16 i Nihal Harzy amb 28.51.

Gran esportivitat entre els primers classificats, Pablo Alba i el nuler Manuel Peris.

U SCUDE-NULES VA SER
DE NOU SEU DEL CIRCUIT
PROVINCIAL DE TENIS

El Club Scude-Nules va acollir el Circuit Provincial de
Tenis de Castelló, concretament els partits de les categories aleví i infantil. En la primera, Aarón Naharro va
guanyar Enric Espinós i Ainhoa Losada a Marta Juan. En
Infantil s’imposaren José Manuel Fas i Elena Llauradó.

Ana María Soa va ser la guanyadora del concurs femení de pesca.

Francisco Genaro Monzó es va imposar en el concurs senior de Sant Bartomeu.

L’atleta Nuria Conejos es va proclamar guanyadora en categoria femenina.

El Club de Pesca Esportiva El
Galfí va organitzar en les festes de Sant Roc el concurs
infantil de pesca mar-costa,
modalitat lliure, que també va
tindre lloc en categoria femenina. En aquesta va guanyar
Ana María Soa, seguida d’Ana
Ferrando en segon lloc i Pietat
Personat en tercer. Pel que fa
al concurs infantil, en la categoria de 13 a 14 anys es va
imposar Manuel Expósito,
amb Diego Palomares segon i
Jacobo Martí tercer.

U MOLTA PARTICIPACIÓ EN
UNA NOVA EDICIÓ DE LA
MARXA EN BICICLETA

En categoria de 10 a 12
anys, la primera classificada va
ser Paola Flich, seguida de
Rubén Vicent i Álex Vicent,
mentre que en de 0 a 9 anys va
guanyar Álvaro Canós, seguit
d’Aleix Cutanda i Elsa Flich.
El Galfí també va celebrar el
concurs senior, XXVI Trofeu
Sant Bartomeu. Francisco
Genaro Monzó va guanyar i es
va emportar a més el premi a
la peça major, amb 485 grams.
Ramón Canós va ser segon i
Miguel Cutanda tercer.

Una de les nombroses proves esportives que formen
part de les festes de Sant Roc és la Marxa en Bici, que
enguany es va celebrar el 15 d’agost amb eixida des del
Far i una nombrosa participació popular. Al final del
recorregut es va fer un sorteig de regals, com una bici.
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¿Te gustaría que las compañías
más importantes se preocuparan
más por la economía local?

El 90% de las compras efectuadas por Iberdrola
se realizan a proveedores locales, muchos de ellos pymes.
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Opinión

Rumbo al último
trimestre del año
CeN

N

os encontramos ya a mediados del mes de septiembre,
en plena programación de la
Feria de Maquinaria Agrícola
y Ganadería, de la que este año celebramos la 75 edición.
Desde estas líneas aprovechamos
para agradecer a todas las personas
que han hecho posible la conservación de esta feria, que ya es Fiesta de
Interés Turístico Autonómico, hasta
nuestros días.
FIESTAS DE OCTUBRE

El próximo 7 de octubre daremos inicio a las fiestas patronales en honor a
la Mare de Déu de la Soledat, con la
celebración de los Jocs Florals Vila de
Nules. Nuestros mejores deseos para
nuestros vecinos en estos días festivos tan especiales y con tanto arraigo
en nuestro municipio.
Desde la concejalía de Fiestas se ha
puesto en marcha un correo electrónico, festes@nules.es, para que la ciudadanía pueda hacer llegar sus ideas,
sugerencias, opiniones, propuestas
de mejora… cara al programa festivo
de octubre o para fiestas futuras,
también de Sant Roc y Sant
Bartomeu.
CELEBRACIONES DEL 9 Y 12 DE OCTUBRE

El próximo 9 de octubre, día de la
Comunitat Valenciana, realizaremos
el acto homenaje a Jaume I, como
viene siendo habitual a las 13.00
horas, previa procesión cívica de la
Senyera por el recorrido habitual,
aunque con algunas novedades: contaremos con la presencia del cantante Francisco, que cantará el himno
regional al finalizar el acto, y se realizará una teatralización sobre nuestros orígenes enmarcados en esta
celebración.
El 12 de octubre, a las 12.30 horas
y en la Plaza del Pilar, se llevará a
cabo el izado de la bandera de España
más grande de la provincia de
Castellón, y que permanecerá en
dicha rotonda con carácter permanente. Será un acto institucional
donde se realizará además un homenaje a la Guardia Civil y a las Fuerzas
Armadas de nuestra nación.
ÚLTIMO TRIMESTRE

Encaramos ya el último trimestre del
año 2022, trabajando en numerosos
proyectos --que cuentan con la correspondiente consignación presupuestaria-- con el objetivo de que puedan ser
una realidad en los próximos meses y
prosigamos en la mejora de los espacios públicos de Nules.
Además, estamos trabajando ya en
borradores de propuesta de presupuesto para el próximo ejercicio
2023 que, previa negociación con los
grupos de la oposición y siempre y
cuando cuenten con una mayoría
suficiente para su aprobación, se presentarán en sesión plenaria del
Ayuntamiento.

Un gobierno
improvisado
PP

E

stas fiestas que acabamos de despedir han vuelto a demostrar
que la clave del éxito reside en
el trabajo. Y sin él, llega el caos.
Nules ha tenido en su reina de la
Vila, Paula Casino, y sus damas, Rocío
Valero y Ainara Moreno, dignas representantes. Mujeres que se han entregado a la fiesta, han reivindicado el
orgullo de ser de Nules y han puesto
en valor a un municipio que todos
tenemos el privilegio de compartir.
Pero quienes gobiernan han dinamitado el programa a golpe de improvisación. Causando sorpresa, cuando
no enfado, porque no se pueden organizar fiestas sin coordinación y esfuerzo. La falta de comunicación con las
peñas quedó patente en el reparto de
cadafales. Poco le hubiera costado al
equipo de gobierno reunir a los peñistas para explicar y, sobre todo, escuchar. Lamentablemente, el diálogo
que no existió es el que ahora pide el
alcalde con #NulesEscolta, intento
desesperado de enmendar el caos.
Y fue así como nos encontramos
con el traslado del recinto de fiestas a
la parte posterior de la vía del tren. La
instalación se asentó sobre el aparcamiento que los empleados de los almacenes de naranjas utilizan. Una parcela de tierra, alejada del casco urbano,
que abandonaba el espacio que el PP
reformó y adaptó hace una década
para celebrar este tipo de eventos.
La localización alternativa, falta de
adecuación y alejada de los vecinos,
abría sus puertas con un cacheo a los
asistentes y el veto de entrada a los
menores. A los primeros, acostumbrados a llevar su bebida, les negaron el
acceso. Los segundos no pudieron
pasar al espacio de conciertos.
Tal fue la contestación ciudadana,
que quien gobierna reculó. No por ello
cesó de demostrar falta de gestión con
una mala organización que volvió a
evidenciarse en el baile de disfraces. El
pasacalle, que el PP recuperó y que
acaba en el recinto de fiestas con una
orquesta, se topó con las puertas cerradas. Hubo muchos que no acudieron, y
los que se quedaron, fueron víctimas,
una vez más, del caos organizativo.
Una falta de trabajo previo que
también se evidenció en la cena de
hermandad. La cita, celebrada junto
al recinto, no permitió a los asistentes
disfrutar de tertulia. Acabó la cena y
la organización pidió a los asistentes
que abandonaran las mesas porque
iban a recoger el material instalado.
Y esto es solo la punta del iceberg.
El caos que deseamos que no se repita en las fiestas de la Soledad. Fallos
de bulto que solo se subsanan con
trabajo. El que en el PP estamos dispuestos a asumir con ilusión por
nuestro pueblo y con la firme convicción de la defensa de nuestras tradiciones que, como el bou al carrer, la
izquierda quiere eliminar. La fiesta
tiene tanto futuro como Nules y estamos preparados para demostrarlo.

La recta final
del 2022
PSPV-PSOE

H

emos pasado uno de los peores
veranos en cuanto a calor e
incendios forestales que se
recuerdan en la provincia, que
sirvan estas líneas para agradecer el
trabajo realizado por el consorcio provincial de bomberos de Castellón así
como Cruz Roja, entre otros, y toda
muestra de apoyo a los municipios
afectados por el incendio de Bejís.
Las fiestas de San Bartolomé nos
han dejado un sabor agridulce. Las primeras tras la pandemia debían servir
para el reencuentro de las peñas y volver a recuperar nuestras tradiciones.
Pero no parece ser este el sentimiento
general. Ya que este año no se puede
achacar el fallo de las fiestas a la falta
de recursos económicos deberemos
achacarlo a falta de preparación y previsión. Sin consultar a las peñas, sin
participación de las entidades, parece
ser que todo viene decidido por el equipo de gobierno y su comisión de fiestas. ¿Quién debe asumir por tanto este
descontento de la gente?
Viene septiembre y si sales por la
calle te das cuenta de que ni el casco
urbano ni la marjaleria parecen estar
preparados para un episodio de gota
fría. Y son los propios vecinos los que
hacen llegar las quejas de la suciedad
en los canales. Y es que la falta de previsión es marca de este gobierno.
Para la feria Feria Agrícola, a fecha de
hoy, todavía no sabemos la programación. Esperemos que los actos del
75 aniversario de la feria agrícola
estén a la altura y que la única novedad no sea ver contenedores descapotados como en el resto del pueblo.
Los servicios públicos siguen
degradándose. La recogida de basuras
ya es una vergüenza. Desde mayo que
estamos esperando los nuevos contenedores y la implantación de la recogida separada de orgánica. Un incumplimiento del contrato por parte de la
empresa que los vecinos seguimos
pagando. El autobús sigue sin un
nuevo contrato que vuelva a la calidad del servicio. Un autobús que no
está adaptado a personas con movilidad reducida es una vergüenza. Más
sabiendo que los principales usuarios
son personas que van al ambulatorio.
El contrato de limpieza de parcelas
agrícolas sigue sin funcionar. Son
varios los propietarios de huertos que
se quejan de la falta de limpieza cuando no de los incendios en el campo.
Pedimos al equipo de gobierno que
vele por el cumplimiento de los servicios públicos que oferta este ayuntamiento y que en definitiva provienen
de los impuestos de nuestros vecinos.
Felicitar a la población de
Mascarell por sus fiestas patronales,
que hemos tenido el gusto de compartir con ellos. Sois maravillosos. No
nos podemos olvidar del Barri de
Sant Xotxim que este mes celebra las
fiestas, felicitar a Alba Gómez
Gimeno, Reina del Raval, su corte de
honor y a toda la Comisión.

Cal ser
valents
Més Nules

Q

uan l’estiu et dona una relativa calma per a analitzar
algunes situacions, et pots
adonar que hi ha vegades
que t’obstines a desitjar una cosa
inassolible, fent-nos actuar de manera il·lògica i fins potser absurda.
No sempre podem obtindre el
desitjat i, sincerament, deixa un
regust amarg, però al final has de
prendre decisions a vegades amb la
ridícula excusa de no tindre més
opcions.
La vida és una cruïlla de decisions
actuant moltes vegades de manera
contrària del que pensem i sentim,
sense ser conscients que potser si que
teníem més opcions.
En aquesta selva en la qual ens
movem hui dia amb guerres i fam,
que comporten milers de desplaçats
per a poder sobreviure i milers de
morts, en aquest precís moment en
què llegiu aquestes línies, es fa difícil
no traure a relluir les enveges, els
egoismes, la intolerància, la desconfiança cap als nostres semblants.
Al final de la pel·lícula, els que
sobreviuen són aquells que compten
amb unes arrels tan profundes que
són capaços de suportar els vents més
forts, aquests, són capaços de ser lliures encara privats de llibertat,
aquests són capaços de conquerir el
món.
Però no oblidem que, en el transcurs de la Història, grans dones i
homes que van arribar a ser-ho, van
experimentar nombrosos fracassos
per a conquistar els seus somnis i ser
presents hui dia en la ment de tots;
així mateix, els seus triomfs van ser
aconseguits degut al fet d’haver sigut
capaços de superar situacions poc o
res favorables en el seu entorn.
Més Nules, en contra del que
puguen desitjar o imaginar molts,
tenim les arrels ben profundes, les
idees ben clares fem el que fem, estiguem on estiguem, sempre amb la
major honradesa i el major respecte
cap a tots els que ens envolten. La
qual cosa no vol dir que som ací disposats a blanquejar a ningú, perquè
hi ha els qui en comptes d’un cordó
sanitari necessiten una maroma de
vaixell.
Més Nules no és ni serà mai el pati
posterior ni davanter de ningú, les
nostres portes estan obertes de bat a
bat, però no permetrem que uns
altres ens diguen com actuar, només
actuarem amb els veïns i veïnes del
nostre poble, no sentim la pressió ni
l’obligació que des d’algun lloc
llunyà se’ns diga que i com.
El món canvia cada dia de manera
vertiginosa i nosaltres hem de ser
capaços d’evolucionar amb ell. Les
velles formules ja no valen, val la
innovació fins i tot en la política.
Però sembla ser que alguns partits no
tenen clara aquesta evolució i s’atreveixen a dir que sense ells al poder la
democràcia està en perill.
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LA FIRA AGRÍCOLA DE NULES
CELEBRA EL 75É ANIVERSARI
DEL 15 AL 18 DE SETEMBRE

TORNA EL PROGRAMA D’OCI
EDUCATIU INTERMUNICIPAL
NUAC DES DEL 24 DE SETEMBRE

EL CIRCUIT DE CARRERES
POPULARS DE NULES SEGUEIX
AMB EL 5K MASCARELL

REPRENEN LES RUTES DE
PATRIMONI PER A LA GENT
GRAN EL 27 DE SETEMBRE

EL TEATRE ALCÁZAR ACOLLIRÀ
EL 7 D’OCTUBRE LA GALA
DELS LXVIII JOCS FLORALS

U Del 15 al 18 de setembre, la
Fira de Ramaderia i Maquinària
Agrícola de Nules celebra el seu
75é aniversari. La inauguració
és el dijous a les 20.00 hores i la
clausura serà el diumenge a les
20.30. El Racó del Llaurador acollirà xarrades i activitats com la
presentació del llibre ‘Com ha
canviat la nostra Fira’.

U El 24 de setembre torna el
programa d’oci educatiu intermunicipal NUAC amb activitats
per als joves de 12 a 17 anys. Les
inscripcions es poden realitzar
cridant al telèfon 646 50 69 93 o
enviant un correu electrònic a
l’adreça joventut@nules.es. Les
activitats es realitzen els dissabtes de 17.00 a 20.00 hores.

U Mascarell acollirà el diumenge 25 de setembre la nova prova
del Circuit de Carreres Populars
de Nules, el 5k Entre Muralles.
La prova començarà a les 8.30
hores i les inscripcions poden
realitzar-se a la pàgina web
runaddiction.es. També hi haurà
una cursa per a persones amb
diversitat funcional.

U El proper 27 de setembre, la
regidoria de Patrimoni reprén
el cicle de rutes patrimonials
dirigides a les persones grans
del municipi que formen part
de l’Associació de Jubilats i
Pensionistes Cantalobos. Serà
amb
la
ruta
‘Edificis
Modernistes i Capelles de
Nules’, de nou a les 10.00 hores.

U El divendres 7 d’octubre el
Teatre Alcázar de Nules tornarà
a ser l’escenari del lliurament
de premis dels LXVIII Jocs
Florals i els VI Premis
d’Investigació i Divulgació.
L’acte tindrà com a preludi la
presentació del llibre guanyador de la Flor Natural en la
darrera edició.

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
8:30
Jardí RENFE		
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 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

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 SETEMBRE
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 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 SAN BARTOLOME, Nº 2
AV DIAGONAL, Nº 4

DIA
17
18
19
20
21
22
23
24

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

DIA
25
26
27
28
29
30

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

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

