PRESENTEN LES NOVETATS 4
PER A LES FESTES DE LA MARE
DE DÉU DE LA SOLEDAT

NULES VIU LA CINQUENA
TROBADA GASTRONÒMICA
INTERCULTURAL
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NULES, PUNT DE TROBADA
DELS AFICIONATS A LA
FILATÈLIA DE LA COMUNITAT
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Quasi 200 corredors
en la cursa 5k Entre
Muralles de Mascarell

CS-521-1998

La tercera prova del VIII Circuit de
Carreres Populars de Nules, el 5k
Entre Muralles de Mascarell, va reunir quasi 200 participants, amb el
triomf d’Iván i Naia Portolés. PÀG. 12

El Racó del Llaurador
es manté com tot un
referent per al sector

U El Racó del Llaurador s’ha
mantingut una edició més
com un dels principals atractius de la Fira Agrícola i un
referent per al sector, amb
ponències sobre els temes de
més actualitat. PÀGINA 11

75 anys

de Fira Agrícola

Nules serà seu de la
UNED Sènior amb
un curs per a majors
U Des del 17 d’octubre l’antiga Cambra Agrària de Nules
serà seu de la UNED Sènior
amb un curs per a persones
majors de 55 anys que tindrà
12 assignatures i durarà dos
quadrimestres. PÀG. 6

Este producto cumple la normativa

1 Chamberlain P, et al. A 3-year Randomized clinical trial of MiSight® lenses for myopia control. Optom Vis Sci. 2019;96:556–567.
*Comparadas con unas lentes de contacto estándar monofocales desechables diarias durante un periodo de 3 años.

NUEVO HORARIO:
Este producto cumple la normativa
P, et al. A 3-year
Randomized
clinical trial ofa
MiSight
lenses for myopia
Optom Vis Sci.
2019;96:556–567.
Lunes1 Chamberlain
a viernes:
de
09.30h.
13.30h.
y control.
tardes
de
17.00h. a 20.00h. (antes 20.30h.)
*Comparadas con unas lentes de contacto estándar monofocales desechables diarias durante un periodo de 3 años.
Sábado: mañanas de 10.00 a 13.30h.
®
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Les autoritats van inaugurar una edició molt especial de la Fira Agrícola de Nules.

La mostra de Nules va tornar a rebre milers de visitants com abans de la pandèmia de la covid-19.

Les commemoracions dels seus 75
anys centren la Fira Agrícola de Nules
Es va fer un reconeixement als expositors tradicionals i es va dedicar un espai a donar visibilitat a l’origen de la Clemenules

L

a Fira de Ramaderia i
Maquinària Agrícola de
Nules, declarada d’Interés
Turístic Autonòmic, va
complir el 75é aniversari del 15
al 18 de setembre amb la mirada posada, un any més, en el
llaurador i el sector agrari.
L’acte d’inauguració va estar
presidit pel secretari autonòmic
d’Agricultura, Roger Llanes;
l’alcalde de Nules, David García;
la diputada provincial Tania
Baños; el regidor d’Agricultura,
César Estañol; la reina del barri
de Sant Xotxim, Alba Gómez
Gimeno; i pel president de la
Comissió del raval de Sant
Xotxim, Paco Miquel Fernández.
Aquesta edició va estar marcada per diferents actes i exposicions commemoratives del 75é
aniversari amb les quals es va
voler fer un recordatori a la trajectòria de la fira.
Així, després de l’acte d’inauguració va tindre lloc un reconeixement als expositors tradicionals de la fira. També es va
poder visitar una exposició de
fotografies antigues relacionades amb la mostra, i es va exposar, per primera vegada, la primera soca de Clemenules per a
donar-li visibilitat al seu origen.
A més, es va presentar el
conte Com ha canviat la nostra
Fira, de l’autora Laura M.
Pantaleón, que serà el primer
d’un total de set que s’aniran
presentant en els pròxims
mesos. Des de la Regidoria de
Patrimoni s’assenyala que després de treballar per la protecció de huit festes i tradicions
locals, ara es divulgaran amb
una sèrie de contes.

Una exposició de fotografies va mostrar la història de la Fira.

La Fira va acollir la presentació del projecte L’Orgue de Tots.

Els visitants van poder veure la primera soca de Clemenules.

El concurs de ferradors es manté com una de les activitats que atrau més públic.

Laura Pantaleón i Guillermo Latorre van presentar un conte sobre la Fira.

També es van exposar els cartells de les anteriors edicions de la mostra agrícola.
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El barri de Sant Xotxim celebra el
80é aniversari de les seues festes
Alba Gómez va ser la reina de les primeres celebracions des de la pandèmia, marcades per la gran participació en tots els actes

La comissió de festes i la reina i cort d’honor van tancar el passacarrer amb una foto de família.

L

’espera ha pagat la pena.
Els veïns i veïnes del barri
de Sant Xotxim de Nules
han pogut recuperar les
seues festes després de dos anys
de restriccions per la situació
sanitària amb la covid-19 i ho
han fet celebrant el 80é aniversari d’unes festes que sempre
s’han viscut d’una manera molt
especial, amb una gran germanor que es nota al carrer.
La jove Alba Gómez Gimeno
ha sigut la reina de festes
d’enguany, amb una completa
cort de dames, mentre que la
comissió organizadora ha estat
presidida de nou per Francesc
Miquel Fernández.
La participació popular va
marcar els actes des de la presentació del 3 de setembre i el
pregó de festes del dia 8, però es
va notar sobretot la nit del
sopar de germanor xotximer de
tombet de bou, amb l’orquestra
Supermagic; el passacarrer pel
raval, els festejos taurins o els
actes religiosos.
També hi va haver lloc per a
l’esport, amb el torneig de futbol per a categories prebenjamí,
benjamí i aleví, i el nou torneig
3x3 del Taronja Basket Nules, a
més del ja tradicional i espectacular correfoc a càrrec dels
Dimonis del Poll.

Els equips prebenjamí, benjamí i aleví del CF Nules van participar en el torneig de futbol base.

La reina de Sant Xotxim, les seues dames i la comissió de festes, amb les autoritats locals i convidades durant l’ofrena al Monument al Llaurador.

El correfoc va oferir moments que van enlluernar el públic.

Els Dimonis del Poll i membres de la comissió de festes, després de la finalització del correfoc.

Tanatori
Verge de la
Soledat
10º Aniversario

TELF. 24 Horas: 652 898 114
Avd. Castellón, 14 bajo - NULES
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Obrin un procés
participatiu per a
triar al Cronista
de la Vila
U L’Ajuntament de Nules vol
que la ciutadania participe
en el procés de selecció del
nou Cronista Oficial de la
Vila, de manera que ha obert
un termini per a que les persones de Nules interessades
puguen presentar les seues
propostes. També poden presentar candidatures les diferents entitats, associacions
locals, i partits polítics.
Per a participar en aquest
procés selectiu hi haurà que
presentar les sol·licituds al
registre d’entrada de l’ajuntament amb un breu currículum acadèmic de la persona
proposada juntament amb la
motivació que els porta a presentar-la. El termini previst
finalitza el pròxim dilluns 17
d’octubre.

Convoquen
tres places
d’agent de la
Policia Local
U L’Ajuntament de Nules
convoca la cobertura definitiva de tres places d’agent de la
Policia Local corresponents a
l’oferta pública d’ocupació
dels anys 2021 i 2022, i amb
la qual es vol cobrir les
vacants existents en l’actual
plantilla de la Policia Local.
L’alcalde de Nules i regidor de Seguretat i Policia
Local, David García, explica
que «és una millora important per a la nostra Policia
Local i també per a la ciutadania, ja que aquestes places
actualment no estan cobertes
degut a que ha hagut jubilacions i trasllat de personal».
Les bases es poden consultar a la seu electrònica i al
portal de transparència de
l’Ajuntament de Nules.

Els veïns i veïnes de Nules tornaran a mostrar la devoció per la seua patrona.

Anuncien els actes de
les festes de la Mare
de Déu de la Soledat

U MASCARELL TINDRÀ
OFICINA TOURIST INFO
ABANS DE FINALITZAR
EL PRESENT ANY

L’Oficina Tourist Info de Mascarell
serà realitat abans de finalitzar 2022.
Aqueix és el compromís entre el regidor de Mascarell, Guillermo Latorre, i
el coordinador de Tourist Info de la
Comunitat, Javier Martínez.

U COMENCEN LES
CLASSES D’’ENGLISH FOR
KIDS’ A LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE NULES

Del 21 de septembre al 21 de desembre es desenvolupen a la sala d’exposicions de la Biblioteca Municipal les
classes ‘English for kids’ enquadrades
en el primer Taller Infantil d’Anglés
organitzat per l’Ajuntament.

Els Jocs Florals obren una programació que incorpora un
concert final i un dinar per a la gent major de la població

E

l regidor de Festes, Gabriel
Torres, va presentar els
actes festius en honor a la
patrona, la Mare de Déu
de la Soledat, que tindran lloc
del 7 al 16 d’octubre.
Torres va destacar l’esforç i
col·laboració de les comissions
de festes i del bou, així com el
caràcter cultural d’aquestes
celebracions, que començaran
amb els LXVIII Jocs Florals Vila
de Nules, un dels certàmens literaris més importants de la
Comunitat Valenciana.
La programació compta
també amb presentacions de llibres com ara Los 27 de Mathaussen
de José Alberola i Lara Cardona,
Antología Cordial de Marisol
González, o el conte Mare de Déu
de la Soledat. Ahir, hui i sempre de
Laura Pantaleón.
A més, la sala d’exposicions
de la Biblioteca Municipal José
Vicente Felip Monlleó albergarà
la mostra taurina Maraya, patrocinada per la penya El 7.

La programació compta
també amb actes taurins, en
concret l’Ajuntament patrocinarà cinc bous i la penya El 7
altres dos. El regidor assenyala
que «davant l’èxit de l’any passat repetirem una de les exhibicions taurines en diumenge, el
16 d’octubre a les dotze».
El 9 d’octubre, Dia de la
Comunitat Valenciana, coindideix enguany amb el Dia de
Festa Major en honor a la patrona. Així mateix, el 12 d’octubre
hi haurà com a novetat un acte
institucional commemoratiu
del Dia de la Hispanitat amb la
hissada de la bandera nacional.
També s’incorpora un concert final de festes amb el grup
de música en valencià La
Fúmiga i l’artista local i cantant
de rap en valencià El Malparlat.
Per a la gent major s’ha programat, a més del tradicional
ball, un dinar amb l’actuació de
Carlos Luna i Mariló Sales que
tancarà les festes el 16 d’octubre.
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Presenten les novetats
en la programació
dirigida als joves
Els participants van poder conèixer la gastronomia de països com Algèria i contribuir a la tasca que fa Creu Roja Nules.

Nules va albergar la V Trobada
Gastronòmica Intercultural
Huit nacionalitats diferents van participar d’aquest esdeveniment, en benefici de Creu Roja

L

es nuleres i els nulers van
poder gaudir el 24 de
setembre de la gastronomia i de les tradicions de
diferents nacionalitats que conviuen a la població de Nules
amb la V Trobada Gastronòmica
Intercultural que va tindre lloc
al Local Multifuncional.
En concret, les persones visitants van poder degustar plats
típics de països com ara Marroc,
Algèria, Argentina, Ucraïna,
Pakistan,
Romania,
o
Veneçuela, a més el nostre país
va estar també representat per
l’Associació d’Hostalers de
Nules
(Ashonul)
i
per
l’Associació d’Amas de Casa de
Nules.
Des de la regidoria de Serveis
Socials s’assenyala que en aquesta edició ha hagut molta participació, «hem complit un dels
objectius d’aquest esdeveniment que és conèixer altres cultures que conviuen amb nosaltres, a més es pretén potenciar
la integració i el respecte a la
diversitat», comenta la regidoria, Rosa Ventura.
La trobada està organitzada
pel departament de Serveis
Socials de l’Ajuntament de

El regidor de Joventut, Gabriel Torres, va presentar les novetats.

Es van poder degustar plats d’Ucraïna i també de las Amas de Casa de Nules.
Nules, mitjançant l’Oficina
d’Atenció a les Persones
Migrades (PANGEA) de Nules
que treballa amb la població
migrant i la seua integració.

Cal destacar, a més, que la
recaptació solidària de la venda
dels tiquets per a aquest esdeveniment va destinada enguany a
Creu Roja Nules.

U La regidoria de Joventut ha
presentat la programació per
al present curs 2022/2023
enfocada als joves d’entre 12 i
30 anys del municipi. Una programació que compta enguany amb novetats com ara un
taller de teatre i un altre de
rap i audiovisuals.
El regidor Gabriel Torres
comenta al respecte que «amb
la incorporació d’aquests nous
tallers es pretén ajudar els
joves al seu desenvolupament
físic i mental d’una manera
íntegra i equilibrada i, sobretot divertida. Així mateix, amb
el taller de rap i audiovisuals
es vol també ajudar a combatre i reflexionar davant situacions de discriminació a través
de l’art i la música».
El Taller de Teatre comptarà amb un grup de 15 a 20
alumnes i en el mateix es treballaran tècniques d’expressió
i llenguatge corporal, l’espai
escènic, la creació de personatges, l’escenografia i hi haurà
un apartat sobre Broadway.

Les classes tindran lloc al Saló
Multifuncional i es desenvoluparan dijous, de 18.00 a 19.00
hores, entre octubre i maig. De
manera que, una vegada finalitzat el curs la idea és que
l’alumnat demostre tot allò
que ha aprés amb la interpretació d’una obra de teatre.
El
Taller
de
Rap
i
Audiovisuals comptarà amb
cinc sessions que tindran lloc
entre el 21 d’octubre i el 18 de
novembre a l’edifici de l’antiga Cambra Agrària i finalitzarà amb una exhibició pública de rap i discomòbil.
La programació compta
també amb cursos de formació
bàsica, d’especialització i
tallers per a personal monitor.
I davant l’èxit de la passada
edició, Nules ha représ en septembre el Programa NUAC
d’Oci
Alternatiu
per
a
Adolescents on els joves de 12
a 17 anys podran participar
dissabte de vesprada en diferents activitats que es duran a
terme des del Casal Jove.

Trabajamos con
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Nules serà seu de la UNED Sènior amb
un curs dirigit a majors de 55 anys
Les persones interessades poden inscriure’s a l’ajuntament fins el 10 d’octubre i les classes començaran el 17 del mateix mes a l’antiga Cambra Agrària

N

ules serà seu enguany
de la UNED Sènior amb
un curs per a persones
majors de 55 anys.
Aquesta aula comptarà amb 12
assignatures i el professorat del
mateix serà majoritàriament de
Nules. Des de l’Ajuntament
s’assenyala la importància
d’aquesta iniciativa impulsada
des del consistori. L’alcalde,
David García, comenta que «s’ha
signat un conveni amb la UNED
Vila-real per a que el nostre
municipi albergue aquest curs
2022/2023 una aula UNED
Sènior amb l’objectiu d’oferir a
les persones majors interessades
coneixements i formació en
diferents disciplines».
El curs es divideix en dos quadrimestres que es desenvoluparan d’octubre a maig, amb assignatures com ara Història
Universal,
Estimulació
Cognitiva; La memòria escrita.
La biografia, vides que mereixen
ser relatades; Ciències ambientals, Iniciació a la informàtica,
Internet i l’administració electrònica; Aula de debat, Legislació
urbanística i normativa valenciana,
Història
de
Nules;
Matemàtiques per a tots: una
introducció per al dia a dia;
Escriptura, pràctica poètica i literatures; o Nocions bàsiques de
llengües europees per a viatjar.
La directora de la UNED Vilareal,
M.
Rosario
Andreu
Benages, i l’alcalde de Nules,
David García, van estar el cap de
setmana del 17 i 18 de setembre
visitant l’estand de l’Aula UNED
Sènior de Nules que es va instal·lar a la Fira Agrícola.
Les classes s’impartiran a
partir del 17 d’octubre i tindran
lloc dilluns i dimecres en horari
de 17.00 a 20.00 hores a l’antiga
Cambra Agrària de Nules.
Les persones interessades
poden inscriure’s fins al 10
d’octubre al Centre de Formació
de Persones Adultes de Nules
dimecres i divendres en horari
de 9.00 a 14.00 hores.
Nules se suma així a altres
poblacions de la província que
també compten amb aules
Sènior de la UNED com ara Vilareal, Almassora o Benicàssim.
PROFESSORAT

Pel que fa al professorat, destaca
la presència de l’alcalde de Nules,
David García, professor-tutor del
Grau en Educació Infantil en la
UNED i doctorand en Ciències
Polítiques, de l’Administració i
Relacions Internacionals per la
UCM, que es farà càrrec de l’Aula
de Debat.
També hi participa Marisol
González, inspectora d’Educació

UN TEMARI COMPLET

La història de
Nules, al detall
U Una de las assignatures que
destaquen especialment dins
l’oferta de la UNED Sènior a Nules
és la que tracta sobre la història
del propi municipi, la qual serà
impartida per Guillermo Latorre,
regidor de Patrimoni i doctorand
en Història per la Universitat de
València.
U El temari inclourà l’època de
l’imperi romà, amb Hispania i
Benicató; i els orígens de Nules;
Nules durant l’Edat Moderna,
amb atenció al marquesat de
Quirra. També es tractaran la guerra de Successió espanyola i els
privilegis de Nules, i la guerra
d’Independència a Castelló.

El regidor Guillermo Latorre; la directora de la UNED Vila-real, M. Rosario Andreu Benages, i l’alcalde, David García.

U Aquesta assignatura abordarà
a més la història de Nules durant
la II República i la guerra civil,
amb especial atenció a la batalla
de Llevant. S’estudiarà també la
reconstrucció de Nules i el paper
de Regiones Devastadas, a més
de les principals eleccions a
Nules durant l’Espanya democràtica. Finalment, s’abordarà la
importància de Nules al llarg de
la història.
i exacadèmica de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua, que
impartirà Escritura, pràctica
poètica i literatures; mentre que
Mònica Mira, periodista i escriptora, donarà l’assignatura La
memòria escrita. La biografia,
vides que mereixen ser relatades.
Montserrat Paricio, secretària
general de l’Ajuntament de
Nules, impartirà Legislació urbanística i normativa valenciana,
tal com porta anys fent en la
UNED Sènior d’Almassora. El
biòleg Ramón Saborit donarà
Ciències Mediambientals, i Juan
Bautista Molés, professor d’EGB
jubilat, Història del món. A més,
Teresa Mechó, que porta programes d’igualtat i gent major a
l’Ajuntament,
impartirà
Estimulació
cognitiva,
i
Francisco Javier Carratalá, funcionari de l’Ajuntament i professor de l’àrea de Ciències
durant més de 25 anys, donarà
l’assignatura de matemàtiques.
Completen el professorat
Rubén Mechó, mestre d’anglés a
l’IES Gilabert de Centelles, que
es fa càrrec de Nocions bàsiques
de llengües europees per a
viatjar, i Sergio López, doctor en
Informàtica, que impartirà
Iniciació a la informàtica.
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La ruta va començar al Mercat amb la presència de l’alcalde, David García, i els regidors Guillermo Latorre i Rosa Ventura.

Un viatge per la història de Nules
per a celebrar el Dia del Turisme
El dissabte 1 d’octubre es va fer una visita per diferents llocs representatius del patrimoni local

U NULES REPRÉN LES
RUTES PATRIMONIALS
PER A L’ASSOCIACIÓ
CANTALOBOS

El 27 de setembre es van reprendre
les Rutes Patrimonials dirigides als
jubilats i pensionistes de l’associació
Cantalobos. El regidor de Patrimoni,
Guillermo Latorre, va mostrar els edificis modernistes i les capelles.

U TERE MALLENCH
DONA UN UNIFORME
DE L’ANTIGA POLICIA
RURAL DE NULES

La veïna de Nules Tere Mallench va
fer la donació d’un uniforme de
l’antiga Policia Rural de Nules que
portava el seu marit, Cristóbal, i que
va formar part de l’exposició sobre la
història de la Fira Agrícola.

A

mb motiu del Dia
Mundial del Turisme,
l’Ajuntament de Nules
va organitzar una visita
pel municipi repassant tota la
seua història. Els visitants van
poder conèixer el naixement del
municipi en època medieval, la
seua
importància
durant
l’època moderna i els seus
moments més durs durant la
Guerra Civil.
La visita va tindre lloc l’1
d’octubre pel matí. L’itinerari va
començar al Mercat Municipal i
va tindre una duració de dues
hores aproximadament. Tots els
participants van rebre un xicotet
record en iniciar-se la mateixa.
El regidor de Turisme,
Guillermo Latorre, va destacar
la bona recepció per part dels
veïns i les veïnes del municipi i
d’altres pobles de l’entorn.
També va assenyalar que
«seguim amb la nostra obstinació a externalitzar tot el nostre
patrimoni i la nostra història, i
veiem com el turisme no deixa
d’augmentar progressivament».

El Convent va ser un dels llocs que es van visitar durant el recorregut històric.

8

Actualitat

Societat
De ley

Crònica de Nules

OCTUBRE DEL 2022

I

El tiempo

Adiós a un verano
El impago del préstamo
hipotecario puede ser delito de calor histórico
RAMIRO

Navarro*

Q

ué ocurre si no pago la cuota hipotecaria? La respuesta fácil, que todos
tendremos en mente, es que la entidad bancaria podrá iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria llegando a
enajenarse el bien. No obstante, en determinadas ocasiones la entidad bancaria no es el
único de nuestros problemas. Con bastante frecuencia se nos da el supuesto en el que, ambos
cónyuges, mediante el convenio regulador de
divorcio o separación, acuerdan que el préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar
sea asumido por ambos a partes iguales.
Sin embargo, en determinadas ocasiones
ocurre que uno de ellos --normalmente al que
no se le ha atribuido el uso de la vivienda-- deja
de hacer frente a las cuotas mensuales a las
que se había comprometido dejando al otro
miembro de la pareja y a los hijos en común
en una situación que podría implicar la pérdida de dicho domicilio.
El art. 227.1 CP establece: «El que dejare de
pagar durante dos meses consecutivos o cuatro
meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus
hijos, establecida en convenio judicialmente
aprobado o resolución judicial en los supuestos
de separación legal, divorcio, declaración de
nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o
proceso de alimentos a favor de sus hijos, será
castigado con la pena de prisión de tres meses
a un año o multa de seis a 24 meses».
Lo cierto es que el artículo 227 del Código
Penal no distingue entre pensión por alimentos o cuota hipotecaria y el progenitor que
deje de abonar la cuota hipotecaria de la
vivienda familiar --siempre que dicha obligación esté recogida en una resolución judicial

firme o convenio aprobado por la autoridad
judicial-- podría estar incurriendo en un delito
de abandono de familia.
Las cuotas hipotecarias constituyen una
prestación económica en su sentido legal y gramatical, a cargo de ambos progenitores, con
independencia de su naturaleza como carga del
matrimonio o como deuda de la sociedad de
gananciales. Y como tal integra el elemento del
tipo exigido por el artículo 227.1 del Código
Penal. De este modo el legislador trata de proteger a los miembros económicamente más débiles de la unidad familiar frente al incumplimiento de los deberes asistenciales del obligado
a prestarlos en virtud de resolución judicial o
de convenio judicialmente aprobado.
La finalidad que trata de cumplir la adjudicación de la vivienda familiar no es otra que la
de asegurar cobijo a los hijos, como interés
más necesitado de protección, integrándose de
esta manera, el pago del préstamo hipotecario,
en el concepto de alimentos.
Por ello, se recomienda siempre solicitar de
forma expresa que la resolución judicial establezca dicha obligación, pues a pesar de tratarse de un aspecto patrimonial entre cónyuges,
cuando el bien es la vivienda habitual de los
menores debe existir la obligación por parte de
los progenitores de sustentar dicha vivienda.
Por consiguiente, aviso para navegantes.
Cuidado con los mecanismos de presión que
empleamos para tratar de perjudicar al otro
miembro de la pareja, ya que dejar de abonar
la hipoteca tiene una consecuencia penal que
puede acarrear penas de prisión.
Si económicamente no se puede afrontar la
obligación asumida siempre aconsejamos a
nuestros clientes instar, cuanto antes, una
modificación de la sentencia en relación a la
determinación de la pensión alimenticia y del
pago de la cuota hipotecaria.
*Ramiro Navarro Abogados
Castellón-Nules
Cita previa: 964 048 777

JUAN ANTONIO

Pitarch
Tena*

S

in lugar a dudas, estimado/a, lector/a, este último verano que acaba de
concluir pasará a la historia por haber sido uno de los
más cálidos y virulentos desde
que se tienen registros.
Esta parálisis meteorológica, con una sucesión de largas
olas de calor, ha venido dada
por diversos factores, como la
ubicación de los anticiclones
de bloqueo, los cuales, situados
frente a la costa atlántica de
Portugal, han cortado el paso
natural de las borrascas y perturbaciones de procedencia
atlántica, obligándolas a circular por latitudes más altas y
manteniendo así una constante temperatura elevada.
SEQUÍA

Al no haber inestabilidad
atmosférica en las capas altas,
no ha habido a lo largo de este
verano ni agua, ni precipitación alguna. A medida que han
ido pasando los meses, la gravísima sequía que nos acompaña
ha complicado más si cabe esta
situación. Debido a ello, buena
parte de los pantanos están
ahora secos por completo y, los
que no lo están, poco les falta
para llegar a esta situación de
sequía extrema.
La progresiva entrada de
masas de aire extremadamente

cálido, procedentes del Norte
del continente africano, que
de forma continuada nos han
acompañado a lo largo de todo
el verano, ha traído además
como consecuencia que en
buena parte de la península
ibérica se hayan alcanzado
valores máximos que han oscilado entre los 45 y 50º.
MÍNIMAS DE VÉRTIGO

En el capítulo de las temperaturas mínimas, estas también
han resultado de verdadero
escándalo, puesto que en
numerosos puntos de la geografía de la península ibérica,
estas han oscilado entre nada
menos que los 25 y 28º.
Con estas elevadas temperaturas mínimas, de carácter
tórrido y tropical, conciliar un
sueño reparador se ha convertido en una misión verdaderamente imposible.
TEMPERATURA DEL MAR

En lo relativo a las aguas de
nuestro querido y defenestrado Mare Nostrum, comentar
que durante buena parte del
verano la temperatura del mar
ha estado oscilando entre los
28 y 30º, lo que supone una
autentica barbaridad.
De hecho, estos registros de
la temperatura del mar con
valores tan extraordinariamente elevados han coincidido con
el avistamiento de escualos a
lo largo y ancho de nuestra
costa mediterránea.
*Encargado de la estación
meteorológica de Nules
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Nules alberga dos exposiciones Colònies Gats Nules
I si trobes un gat perdut?
de filatelia de un gran nivel
Alberga la Filatélica Competitiva Comunitat Valenciana y la de Temática Nacional Exfilnul 2022

É

El presidente del Grupo Filatélico, Ricardo Yáñez, con autoridades y visitantes durante la inauguración de las muestras.

E

l Grupo Filatélico y de
Coleccionismo
Noulas
organizó del 12 al 18 de
septiembre dos exposiciones filatélicas conjuntas.
Se trata de la XVIII Exposición
Filatélica Competitiva de la
Comunitat Valenciana-Exfilnul
2022-Fevafil 40 años, y la XI
Exposición Filatélica Temática
Nacional-Exfilnul 2022.
Ambas muestras se ubicaron
en la Sala de Exposiciones de la
Biblioteca Pública Municipal
José-Vicente Felip Monlleó,
donde se instalaron los paneles
expositores que albergaron 12
colecciones filatélicas; la colección invitada Tarjetas Postales de
Plazas de Toros, de Juan-Antonio
Casas Pajares, de Cádiz, muy
visitada y comentada dada la
tradición taurina de estas tierras, y una colección de otros
coleccionismos, sobre buzones
de Correos y otros materiales

postales, exhibida por un conocido coleccionista local.
La literatura filatélica también tuvo su espacio, mostrándose dos excelentes trabajos sobre
las aves vistas a través de la filatelia, y sobre el fútbol, colaboración de un socio portugués ya
habitual en estas exposiciones.
Las muestras contaron con
matasellos
especiales
de
Correos, para la primera se eligió una imagen del Faro de
Nules, y también se editó un Tu
sello conmemorativo en formato
horizontal, un sobre especial y
varias tarjetas postales, siendo
ampliamente solicitado ya que
hay muchos coleccionistas del
tema faros en todo el mundo.
Para la segunda se contó con
otro matasellos especial con
una vista de una caseta de les
platjes de Nules, confeccionado
con una leyenda reivindicativa
en color verde, que fue muy

demandada. También se editó
un Tu sello conmemorativo, un
sobre especial muy colorido y
varias tarjetas postales.
Se homenajeó además a al
doctor Santiago Ruiz Company,
uno de los asiduos expositores
en Nules y persona muy querida.
Las colecciones fueron juzgadas por un jurado, que otorgó
tres medallas de Oro, dos de
Vermeil y una de bronce en el
apartado de filatelia; una de
Vermeil en Otros coleccionismos, y una de Vermeil y otra de
Plata en Literatura filatélica.
Según su calificación se otorgaron los trofeos ofrecidos por
el Ayuntamiento a la mejor
colección; por la Caixa Rural a
la mejor colección no filatélica;
la Cooperativa Agrícola San José
a la segunda colección calificada; Río Tinto a la tercera, y el
Grupo Filatélico a la mejor
colección novel.

Espacio amable
de relajación y
encuentro con la
naturaleza donde
dedicarse tiempo
a uno mismo y
reencontrar el
equilibrio y la
salud.

s natural voler tirar una
pateta si alguna vegada
ens hem trobat un gatet
que semblava estar perdut, però poques vegades pensem si l’animalet està efectivament perdut, és un gatet auto
passejant o és un membre
d’una colònia pròxima.
És molt important identificar en quina situació ens trobem. Hi ha gats de colònies
que són molt bons, però si els
rescatem i no se’ls proporciona una adaptació correcta, pot
ser que mai arriben a sentir-se
segurs en una casa. O al contrari, pot ser que estiguem
davant un animal perdut que
per l’estrés de no trobar-se en
el seu entorn, tinga un aspecte
agressiu.
Què hem de fer? En primer
lloc, hauríem d’intentar diferenciar davant quin cas ens
trobem, encara que no sempre
és fàcil.
A Nules, el 80% dels gats de
vida lliure pertanyen a alguna
de les colònies repartides en la
població. Si el gat ja ha sigut
esterilitzat, se’l reconeix fàcilment perquè té un tall en
l’orella. Altres maneres de
reconéixer a un gat de colònia
són: fugen ràpidament si
t’acostes, eviten el contacte
visual, no miolen, estan nets,
però solen tindre un aspecte
més prim i esvelt.
Els gats auto passejants, en la
seua majoria solen portar
identificació, tenen un pelatge
més ben cuidat, saben reaccionar enfront de moments
d’estrés, com pot ser un cotxe
passant ràpid o l’acostament
d’un gat feral.

Els gats casolans perduts
poden arribar a ser més confiats, s’acosten demanant menjar, s’estressen i es paralitzen
davant un cotxe, o intenten
entrar als habitatges buscant
refugi.
Com podem saber si ens trobem enfront d’un gat casolà
perdut? Vos donem alguns
consells al respecte:
1- Acosta’t cautelosament,
parla-li de forma calmada i ofereix-li menjar. Si el gat s’acosta, intenta portar-lo cap a un
lloc segur.
2- Fixat bé que el gat no
porte cap identificador, i si el
porta, contacta amb el propietari immediatament.
3- Intenta que entre en un
lloc segur com un transportí o
una xicoteta gàbia.
4- Dona-li aigua i una mica
de menjar.
5- Porta’l al veterinari o contacta amb una associació animalista on puguen detectar si
el gatet té xip amb la informació del propietari.
6- Contacta amb les autoritats locals per si els propietaris
han anat a posar una denúncia per desaparició.
Si l’animal no té identificació, no l’abandones de nou,
intenta contactar amb les associacions de la zona i elles et
guiaran per a trobar la seua
família o una de nova.
I si t’has topat amb un gat
de colònia que sembla passar
necessitat i has decidit fer-te
càrrec d’ell, per favor contacta
amb l’associació que gestiona
les colònies de la teua zona.
Les gestores ho passem molt
mal quan un dels gatets desapareix, ens alegrarà saber que
l’animalet ja es troba fora de
perill!

Herbolari cos i ment, es
un centro de salud natural
donde un equipo de profesionales
le orientarán para mejorar su
calidad de vida, desde el
cuidado de la salud física y
mental, incluida la estética:
* Tratamientos de estética natural
* Nutrición y dietoterapia
* Venta de suplementos deportivos
* Venta de productos herbolario
* Venta de productos ecológicos
* Venta de cosmetica natural
* Complementos y regalos

C/Ausias March, 7 NULES - Tel. 615 815 044 - @herbolaricosiment
Horario de lunes a sábado, de 10:00h. a 13:30h. y de 17:00h. a 20:00h.
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U LA GERMANDAT DE
NATZARENS VIU LA FESTA
DE LA PURÍSSIMA SANG

La Germandat de Natzarens de la Puríssima Sang
va celebrar el darrer cap de setmana de setembre
la Festa de la Puríssima Sang. Els actes van
començar el dissabte 24 amb la inauguració, com a

U L’AECC ORGANITZA UNA
NOVA MARXA CONTRA EL
CÀNCER FINS A MASCARELL

La junta local de l’Associació Espanyola Contra el Càncer
va organitzar una nova edició de la seua marxa, que va
eixir del Mercat per a finalitzar a Mascarell, amb l’objectiu de recaptar fons per a la investigació contra el càncer.

U LA BANDA ARTÍSTICA
NULENSE CELEBRA EL
XXXIX FESTIVAL DE BANDES

La Banda Artística Nulense va celebrar el XXXIX Festival
de Bandes amb la participació com a convidada de
l’Unió Musical San José de Calasanz. Totes dues van
actuar al Teatre Alcázar el dissabte 1 d’octubre.

U UNA JORNADA DE
DIBUIX PER A REIVINDICAR
‘LES CASETES’ DE NULES

Més d’una vintena de membres del moviment artístic
Urban Sketchers de Castelló van participar el 2 d’octubre en una trobada organitzada per la plataforma
Platges de Nules per a dibuixar ‘les Casetes’.

U JORDI SORRIBES, CAMPIÓ
DEL MÓN DEL TORNEIG
‘EL SEÑOR DE LOS ANILLOS’

El nuler Jordi Sorribes (d) s’ha proclamat campió del món
del joc de cartes ‘El señor de los anillos: Tierra Media’, en
el torneig disputat a Llinars del Vallés (Barcelona). Jordi ja
va guanyar el campionat en 2009, així que ja té dos anells.

U NULES CELEBRA LA
FESTIVITAT DEL PATRÓ DE
LA POLICIA LOCAL
La Policia Local de Nules va commemorar el 29 de setembre la festivitat
del seu patró, Sant Miquel. Com és
tradició la plantilla al complet va format a la plaça Major per a visitar després la capella de Sant Miquel juntament amb l’alcalde, David García; la
Reina de la Vila, Paula Casino; els
membres de la corporació municipal
i el veïnat del carrer de Sant Miquel,
on es troba la capella. A més, van
poder gaudir d’un dinar de germanor. Cal destacar la participació de les
corals de Sant Bartomeu i del CEAM
que van cantar els himnes de la
Comunitat Valenciana i Nacional.

novetat, d’un doser a Jesús Natzaré, i un sopar
popular a la plaça del Convent amb rifa solidària en
benefici de Manos Unidas. El diumenge es va traslladar la imatge del Natzaré a l’Arxiprestal per a la

missa en la qual es van imposar les medalles a 13
nous confrares (e). També es va lliurar una placa
commemorativa a Ramón Palmer com a confrare
d’honor (d) i es va celebrar un dinar de germanor.
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I

El Racó del Llaurador
va centrar l’interés
del sector citrícola
La Fira Agrícola de Nules va tornar a oferir tota una sèrie de
ponències sobre temes d’actualitat per als agricultors

U

n dels espais que van
registrar una major activitat durant la LXXV
Fira de Ramaderia i
Maquinària Agrícola, del 15 al
18 de setembre, va ser el Racó
del Llaurador, que va comptar
un any més amb una extensa
programació amb ponències
que tenen la finalitat d’informar a les persones assistents de
diferents temes d’actualitat
relacionats amb el sector agrari.
«El nostre objectiu és continuar sent un dels màxims exponents de la innovació i l’exposició de noves ferramentes per al
sector agrari i la ramaderia en
la Comunitat Valenciana», va
comentar al respecte el regidor
d’Agricultura, César Estañol.
Així, hi va haver ponències
sobre la situació de la citricultu-

ra
valenciana,
amb
José
Francisco Sales (AVA-ASAJA),
sobre la clementina Sando o el
control biològic en cítrics.
Es va llançar la Comunitat per
un preu just, es va parlar d’agricultura de precisió amb Sergi Arnau,
operador de drons, i Javier
Lengua, enginyer agrònom, i es
va presentar el llibre De pastor a
pastor, de Joan Besalduch.
Va destacar a més la participació
de
l’Associació
de
Llauradors de Nules, que va
organitzar un intercanvi de llavors antigues, un taller infantil
i un bingo, a més d’una xarrada
sobre aspectes com les lleis de la
Cadena Alimentària, les Cremes
o les Estructures Agràries, amb
la
participació
de
José
Montagut, Adán Carrilero i
Víctor Viciedo.

U LA COOPERATIVA SANT
JOSEP JA TÉ A LA VENDA
LA LOTERIA DE NADAL

Un any més, la Cooperativa Agrícola
Sant Josep de Nules ja té a la venda la
loteria de Nadal, enguany amb el
número 66.320. També està sortejant
un ordinador portàtil Asus, per com-

El Racó del Llaurador va acollir tota una sèrie de ponències sobre l’agricultura i d’altres sobre temes com el reciclatge.

José Fco. Sales (centre) va parlar de la situació del sector.

pres en supermercat o per repostar
en l’estació de servei per més de 30
euros fins al 15 d’octubre. La
Cooperativa va estar a més present
de nou en la Fira Agrícola de Nules.

Un bingo va tancar les activitats de l’Associació de Llauradors.
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La saga Portolés domina el 5k
Entre Muralles de Mascarell
Quasi 200 participants en la penúltima prova del VIII Circuit de Carreres Populars de Nules

E

Comença el darrer
torn de les Activitats
Esportives de 2022
La Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Nules ja ha
posat en marxa el tercer i
últim trimestre del Programa
d’Activitats Esportives 2022,
que es desenvolupa del 3
d’octubre al 23 de desembre.
Aquest darrer torn inclou
classes
d’acondicionament
físic, pilates, ioga i zumba.
L’acondicionament
físic
s’imparteix dilluns i dimecres
de 9.30 a 10.30 i de 18.00 a
19.00 hores, amb un màxim de
15 persones per grup.
Les classes de pilates tenen
fins a cinc grups i es realitzen
dimarts i dijous de 9.30 a
10.30, de 15.30 a 16.30, de

l
25
de
setembre
Mascarell va acollir la tercera prova del VIII Circuit
de Carreres Populars de
Nules, el 5k Entre Muralles,
organitzat per l’Ajuntament de
Nules i el CA Noulas.
Hi van participar quasi 200
corredors que van donar dues
voltes a un circuit pels voltants
de Mascarell fins a completar
5.000 metres. El més ràpid va
ser el castellonenc Iván Portolés,
amb 16.15 minuts. Després van
entrar amb gran esportivitat
Manuel Abad i el nuler Manuel
Peris, tots dos amb 17.04.
En categoria femenina es va
imposar la filla de Portolés,
Naia, que amb només 13 anys va
fer un espectacular temps de
19.25 minuts. El segon lloc va
ser per a Mar Cebrià, amb 20.30
i el tercer per a Carmen Rosa
Valls, amb 20.37 minuts.
El millor local, és a dir, nascut o empadronat a Mascarell,
va ser Francisco Cases, mentre
que la primer participant de
Mascarell en meta va ser María
Dolores Millán, seguida de
Rosalía Jiménez.
El premi per als més veterans
va ser per a María Remedios Gil
i Rafael Murcia, mentre que el
pernil al club més nombrós el
va guanyar el Tortiguitas Trail
Running Castellón.
En el lliurament de trofeus
hi van participar els regidors
d’Esports, Gabriel Torres, i de
Mascarell, Guillermo Latorre; la
reina de festes de Mascarell,
Ainara Moreno, i el president
del CA Noulas, Emilio Galindo.

El nuler Manuel Peris va tancar el podi dels tres primers classificats.

U GLORIA I CARLOS JA
SÓN CAMPIONS D’ESPANYA
D’ULTRACICLISME

Al Circuit Ricardo Tormo de Xest es va disputar el
Campionat d’Espanya d’ultraciclisme puntuable per a la
Copa del Món. Els nulers Carlos Descals i Gloria Fuller es
van proclamar campions en parella mixta amb 836 km
en 24 hores i una mitja de velocitat de 34,64 km/h.

U LLUM HUESO JA ESTÀ
EN EL PRIMER EQUIP DEL
NOU BÀSQUET FEMENÍ
Enrique Speaker presenta el podi amb els millors participants de Mascarell.

U PEDRO FANDOS ES
CLASSIFICA EL CINQUÈ EN
EL CAMPIONAT D’EUROPA

18.00 a 19.00, de 19.00 a 20.00
i de 20.00 a 21.00 hores.
El ioga és l’activitat amb
més grups, sis, i les sessions es
realitzen dilluns i dimecres de
9.30 a 10.30, de 15.30 a 16.30 i
de 19.00 a 20.00 hores, i
dimarts i dijous amb els
mateixos horaris.
Per últim, les sessions de
zumba són els dilluns i dimecres de 9.30 a 10.30, de 18.30 a
19.30 i de 19.30 a 20.30 hores.
El preu per a aquest tercer
torn és de 25 euros per als que
s’inscriguen a una activitat, 35
euros per a dues activitats, 55
per a tres i 70 euros per a quatre activitats.

La jove jugadora nulera Llum Hueso
s’incorpora aquesta temporada al primer equip del Nou Bàsquet Femení
Castelló de Lf2, la tercera divisió del
bàsquet femení nacional.

L’esportista de Nules Pedro Fandos Planelles (esquerra)
continua amb una espectacular trajectòria i s’ha classificat en cinquena posició en el Campionat d’Europa de
lluita sambo que es va disputar el darrer mes de septembre a la ciutat sèrbia de Novid Sad.
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Entorno rural. Comunicación

Carteros rurales, una figura muy
necesaria en la España vaciada
Las nuevas tecnologías con las que Correos ha dotado a sus 6000 carteros y carteras rurales contribuyen al
desarrollo económico, la lucha contra la despoblación y al fomento de la inclusión financiera.
Redacción

“Tu padre era maravilloso, nos hacía
muchos favores y a veces nos traía
medicinas de la farmacia porque nosotros no podíamos ir hasta allí”; es
lo que le dicen a Julia los vecinos de
la comarca de Aliste (Zamora), en la
que su padre fue cartero rural durante toda su vida. Más de medio siglo
después, los vecinos que aun quedan allí, y que tienen edad suficiente,
recuerdan con cariño al cartero: “lo
querían mucho en todos los pueblos. Formaba parte de su vida, el
trato era familiar y personal. Conocía
las circunstancias de todos sus vecinos y las facilitaba en la medida en la
que podía”.
Para imaginar una jornada en la vida del cartero rural Angel Gallego Álvarez hay que remontarse aproximadamente hasta 1950, ubicarse en una
zona en la que el número de habitantes por localidad no superaba la centena y, además, la mayoría contaban
con escasos recursos para moverse
de un pueblo a otro. Las distancias
eran enormes aunque en la práctica
no superaran la decena de kilómetros.
El correo, y por tanto el cartero, era vital en su día a día. Gallego cogía cada
mañana el coche y, tal y como narra
su hija, “andaba corriendo para todos
los lados, repartía cartas y recogía giros y envíos urgentes que tenía que
depositar antes de que acabara el día
en el transporte para que llegaran a
tiempo. La gente dependía de que él
llegara a tiempo y él era perfectamente consciente”.
La historia, y la realidad del cartero
Ángel, llega absolutamente viva hasta
nuestro días. Hoy en día, en la misma
comarca, los pueblitos que se suceden apenas cuentan con un puñado
de habitantes, en muchas ocasiones
mayores, que siguen considerando a
la figura del cartero rural como una
ayuda imprescindible para comunicarse, hacer envíos y un sinfín de cosas más. Correos lo sabe y por eso
trabaja cada año para mejorar el servicio y ofrecer a los habitantes nuevas
soluciones que den respuesta real a la
problemática a la que se enfrentan en
su día a día. Y es que los carteros y
carteras rurales son protagonistas co-

MEJORAS

Nuevas
tecnologías al
servicio de la
comunicación
en los pueblos

IMPRESCINDIBLES

Los carteros
rurales son
imprescindibles
en el entorno
rural. Correos lo
sabe y trabaja
para mejorar el
servicio.

mo figuras facilitadoras de la vida en
los pueblos, donde son de vital importancia, sobre todo para los más pequeños y menos comunicados.
En 2022 son 6000 los hombres y
mujeres que desempeñan el cargo
de carteros rurales y que, pertrechados con sus nuevos dispositivos
electrónicos portátiles (PDA’S), van de
puerta en puerta y prestan servicios y
realizan gestiones propias de las oficinas de Correos de todos los municipios de España. A saber, además del
envío de cartas, tanto ordinaria como

certificada o urgente, los carteros rurales gestionan a domicilio otras operaciones como la venta de embalajes
y sellos, el envío de paquetería, el cobro de recibos y el envío de dinero.
Igualmente, ofrecen otros servicios
como el pago de tributos, gestiones
de servicios de luz y telefonía, trámites
con la DGT, acceso a compra de billetes de tren, oferta de aseguradoras
o Correos Telecom. La mayoría de
estos trámites antes solo se prestaban en las oficinas informatizadas de
Correos

La llegada de estas PDA´S a la
vida de los carteros rurales (y
sobre todo de los usuarios del
servicio de Correos) permite
el pago con tarjeta y la posibilidad de operar como una extensión de una oficina postal,
de esta manera aumentar la
capacidad de ofrecer productos y servicios a los habitantes, mejorando la eficiencia
del operador público en este
entorno menos poblado y la
accesibilidad de las personas
que residen en él, que ahora
cuentan con las mismas opciones que quienes tienen acceso a una oficina urbana.
Solo en los siete primeros
meses de este año, las 6.011
carteras y carteros rurales de
Correos, han realizado cerca
de 404.300 operaciones a domicilio. Queda patente que
con estas nuevas funcionalidades, Correos sigue trabajando para diversificar su actividad y acercar sus servicios a
toda la ciudadanía, especialmente la que lo tiene más
complicado, consolidándose
así en los ámbitos rurales como instrumento útil para contribuir al desarrollo económico, la lucha contra la despoblación y al fomento de la inclusión financiera.
Hace muchos años que
Angel Gallego Álvarez no reparte correo en Aliste, él le ha
pasado el testigo a otros hombres y mujeres que, gracias a
Correos, continúan con la labor de hacer la vida de sus vecinos un poquito más sencilla.
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Opinión

Apuesta decidida
por el patrimonio
CeN

P

rogresión exponencial turística, recuperación de nuestro
patrimonio e investigación
histórica. Estos tres pilares
podrían resumir el trabajo llevado a
cabo durante esta legislatura en
materia de Patrimonio y Turismo.
Ambas concejalías, íntimamente
relacionadas, pero extrañamente tan
alejadas de sí a lo largo de nuestra
historia municipal, han sufrido una
gran mejoría durante estos últimos
tres años.
La consolidación de dos vestigios
bélicos, como son La Vieta-1 y 2, más
el tercero que actualmente se está
consolidando, en la partida del
Bovalar, sugieren dos cosas: que
hemos conseguido la subvención de
Memoria Histórica los tres años
seguidos, y que es la legislatura con
más recuperación de patrimonio
bélico.
Además, dos hechos sumamente
importantes para el municipio que
no se habían conseguido hasta ahora:
un convenio firmado con la
Parroquia de Nules y el Obispado
para la consolidación del primer
refugio de guerra, ubicado en la
plaza del Convento de la Sagrada
Familia, y la recuperación de la titularidad del yacimiento de Benicató
de manos de la Diputación de
Castellón.
Sin olvidar el mantenimiento de
nuestros dos museos; un tratamiento
químico para las humedades del
Museo de Historia y la consolidación
del mural exterior del Museo de
Medallística.
COMISIÓN TÉCNICA

El Patrimonio, durante estos tres
años, se ha visto consolidado con la
creación de una Comisión Técnica de
Patrimonio conformada por vecinos
y vecinas del municipio preocupados
por su riqueza patrimonial.
Se han protegido además hasta
ocho fiestas (siete con denominación
provincial y una autonómica), de las
que se han hecho y seguiremos
haciendo unos cuentos educativos y
divulgativos para nuestros pequeños.
ARCHIVO HISTÓRICO

El Archivo Histórico de Nules está
siendo digitalizado y puesto a disposición del público por primera vez en
su historia, y antes de acabar la legislatura se inaugurará un nuevo espacio archivístico, el Archivo Histórico
Audiovisual.
También en estos últimos meses
conseguiremos abrir la Oficina de
Turismo de Mascarell y el Espacio de
la Guerra Civil.
No nos conformamos con lo conseguido hasta ahora; queda mucho por
hacer. Pero ya hemos trazado el camino que hay que seguir y sabemos que,
con la confianza del pueblo, lo podemos hacer.
Nules, tant per descubrir.

Lo que de verdad
importa
PP

E

l Ayuntamiento de Nules es la
administración más próxima a
la que acudimos en busca de
una solución a nuestros problemas. La puerta que más llamadas recibe y la que merece más escucha e
implicación. En el PP de Nules siempre hemos tenido claro que trabajar
por nuestro pueblo es nuestro único
objetivo. Somos vecinos que damos un
paso adelante comprometidos con el
futuro de nuestro pueblo, convencidos de liderar un proyecto que sume
por Nules, cree oportunidades y
garantice prosperidad y desarrollo.
Con ese reto, nos hemos comprometido a elevar la voz de las familias
de nuestra localidad al seno de la corporación. El pleno, máximo órgano
de representación municipal, debe
ser el foro en el que se escuchen las
quejas ciudadanas, los problemas
reales de nuestros vecinos y los temores y los miedos de una población
que merece el mejor de los futuros.
Este septiembre decidimos abrir el
pleno a vecinos y propietarios que conviven o sufren directamente el drama
de la okupación. La propuesta que llevamos a debate narraba en primera
persona el testimonio de los afectados
y proponía soluciones efectivas. Las
que a nivel nacional está defendiendo
nuestro presidente, Alberto Núñez
Feijóo, con el compromiso de servir a
nuestro pueblo, a toda España.
Recuperar el delito de usurpación de
viviendas, luchar contra las mafias y
garantizar el desalojo de los okupas en
menos de 24 horas para atajar el delito. Y todo ello mientras se atiende a
través de Servicios Sociales a las familias vulnerables, como se viene haciendo desde hace décadas.
Soluciones reales a problemas reales a los que se sumó Centrats en
Nules y, lamentablemente, rechazó
el PSOE. Instalado en un discurso
más próximo al comunismo que al
de un partido de Estado, en el PP consideramos que nunca de un delito
puede emanar un derecho. Por eso,
nuestra defensa está con las víctimas
mientras otros dedican su tiempo a
justificar a los delincuentes.
Tan claro como la necesaria defensa
de la cerámica, el sector que emplea a
miles de nulenses y al que deseamos el
mejor de los futuros. El que defiende
nuestra presidenta provincial, Marta
Barrachina, con un manifiesto que
reclama el máximo apoyo para garantizar el futuro de un azulejo amenazado por la inflación, la subida de los carburantes, la energía o el coste del gas.
La propuesta, que salió adelante
con el respaldo de todos los grupos
políticos, deseamos que vaya a más.
Que proteja a las familias para las que
pedimos rebajas fiscales que permitan
inyectar ahorros en sus bolsillos frente a una inflación que encarece la vida
cerca de un 12%. Sumar oportunidades con la alternativa política que
cada vez más vecinos nos reclaman.

En Nules, ahora
‘pan y circo’
PSPV-PSOE

L

legamos al mes de octubre,
dejamos atrás un verano cargado de fiestas, y también de
muchas luces y sombras.
Paseando por las calles de nuestra
población, recoges el sentir de nuestros vecinos, sus preocupaciones, el
trabajo, los ERTES, la sanidad, la guerra de Ucrania y el grave problema
energético a consecuencia de esta y el
covid. El Gobierno socialista está trabajando y gestionando día a día para
que los españoles podamos vivir
mejor, que esta crisis económica nos
afecte lo más mínimo. La cuestión es
preguntarse ¿dónde están esos partidos que se denominan patrióticos?
Muy fácil, sentados en sus butacas sin
tener ni la mínima idea de cómo ayudar a los españoles, pero sí saben
cómo ayudar a sus amigos en Madrid
y Andalucia. Aquí Ximo Puig no deja
nadie atrás con las medidas puestas
en marcha. Sí, formas diferentes de
gobernar: para unos o para todos.
Hablemos de gestión, para CeN la
gestión es la asignatura pendiente que
este septiembre han vuelto a suspender. Esta legislatura pasará a la historia como la de las excusas. Y no es una
cosa que la diga el partido Socialista, la
ven, la notan y la sufren nuestros vecinos y vecinas: contrato de basuras, limpieza de solares, autobús urbano, consultorio auxiliar de Mascarell, Policía
Local... Según ellos todo está bien,
siempre hay una excusa, pero después
de 126 días sin cumplir con el contrato de basuras, a nuestros vecinos ya no
les valen las excusas.
CeN concurrió a las elecciones
municipales con casi 200 medidas
para mejorar Nules, pero tienen excusa, bien por la pandemia o por la oposición, autocrítica cero; lo dicho, nula
gestión, Nules se paralizó en 2019, y
Nules debe empezar a caminar, no
puede instaurase en la inmovilidad.
También se suma a todo ello el creciente populismo, el presidente del
PP de Nules, que más allá de preocuparse por los intereses de sus vecinos,
utiliza a sus vecinos para hacerse visible, presentando propuestas atemporales y sin ningún rigor, solo con la
ilusión de salir en prensa.
Al contrario, nosotros trabajamos
en propuestas, ordenanzas que garanticen derechos como ha sido la aprobada en el pleno de septiembre para
la eliminación de la prostitución y la
explotación sexual en la vía pública,
lacra que debemos erradicar; pero,
cuidado, todavía queda mucho campo
por labrar, y más cuando hay fuerzas
políticas que aún se ponen de perfil.
Pero llega octubre y resulta que
quieren tapar esa nula gestión con la
bandera que nos representa a todos y
todas, pero no, Srs. de CeN, esa falta de
gestión no se tapa con la bandera de
España. El pueblo de Nules les dio la
posibilidad de gestionar y no están a la
altura de lo que Nules se merece. No
hagan como los Romanos: Pan y circo.

Diguen el que
diguen els altres
Més Nules

D

iguen el que diguen els
altres, Més Nules no som de
prohibir, sí que som de fer
referéndums o consultes i
acceptar amb total naturalitat la
majoria d’aquestes respostes i actuar
en conseqüència.
S’han llegit aquests últims dies en
diferents xarxes socials i mitjans de
comunicació, comentaris molt diversos sobre el tema dels bous al carrer,
i fer el que seria normal, recaptar opinions, no hauria d’escandalitzar a
ningú, però llavors ixen els que
diuen que en les carreteres moren
moltes persones, que a les platges
s’ofeguen moltes persones i que si
també s’hauria de fer un referéndum
per a anar a banyar-nos o agarrar el
cotxe, ja ens disculparan, res a vore.
Però aqueix no és el tema, el tema
és ben diferent, la qüestió està en el
fet que a més de les persones mortes
i ferides en els bous al carrer, està el
maltractament animal, que per molt
que diguen els acèrrims aficionats
que no existeix, nosaltres opinem
que sí existeix, pregunten-li-ho al bou
quan és embolat, per exemple.
D’altra banda es duu a terme un
suposat acte de «trashumància» viscut al nostre poble i amb la participació en el mateix de xiquetes i xiquets
de poca edat, acompanyats de familiars, això sí, nosaltres també opinem
que aquest acte en concret poc o res
té a vore amb la trashumància.
Definició de trashumància, o trashumar, del Diccionari de la llengua de la
Reial Acadèmia Espanyola:
*trashumar
De després de- i el *lat. humus ‘terra’.
1. intr. Dit del bestiar o dels seus conductors: Passar des de les deveses d’hivern
a les d’estiu, i viceversa.
També varem poder escoltar i llegir per part d’alguns adults que
aquests actes són beneficiosos per als
xiquets i xiquetes del nostre poble,
perquè de majors puguen mantindre
viva aquesta tradició. A eixes declaracions sobre este fet se li podria dir un
acte d’adoctrinament?
I què dir del patrocini per part de
l’Ajuntament de 5 bous la setmana
de festes de Sant Bartomeu amb l’elevada despesa que suposa a les arques
municipals, compra dels bous, assegurances,
metge,
infermer/a,
ambulància, amb un cost d’una mica
més de 40.000 € és precís? Amb 2 no
fariem? O dos no donen tants vots?
I ara ve quan vos esclata el cap a
uns pocs. No. No som de prohibir els
bous. Però si, pensem que les festes i
tradicions han d’evolucionar. Ens
preocupen les tradicions violentes, a
les nostres escoles s’intenta educar
als nostres xiquets i xiquetes a cuidar i respectar el medi ambient, a
ocupar-se del benestar animal, a
donar-li valor al més insignificant
insecte, finalment perquè, ens preguntem.
Hi ha molt per a reflexionar!
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FRANCISCO PARTICIPARÀ EL 9
D’OCTUBRE EN ELS ACTES DEL
DIA DE LA COMUNITAT

NULES HISSA EL 12 D’OCTUBRE
LA BANDERA NACIONAL MÉS
GRAN DE LA PROVÍNCIA

EXPOSICIÓ SOBRE LA MILI A
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
DEL 19 AL 30 D’OCTUBRE

EL 25 D’OCTUBRE, NOVA RUTA
PATRIMONIAL PER A MAJORS
ALS BLOCAUS DE GUERRA

LA RODENO TANCA EL CIRCUIT
DE CARRERES POPULARS DE
NULES EL 30 D’OCTUBRE

U L’Ajuntament de Nules celebrarà el 9 d’Octubre, Dia de la
Comunitat Valenciana, amb el
tradicional trasllat de la
Senyera que començarà a les
12.30 hores a l’ajuntament, per
a finalitzar en el monument al
rei Jaume I. Enguany la processó
cívica comptarà amb la participació del cantant Francisco.

U Por todo lo que nos une és el
lema de l’acte institucional que
l’Ajuntament de Nules ha organitzat el Dia de la Hispanitat, el
12 d’octubre a les 12.30 hores, a
la plaça del Pilar. Un acte que
comptarà amb la hissada de la
bandera nacional més gran de
la província, de 400x600 cm, i
que romandrà en aquest lloc.

U El 19 d’octubre s’inaugurarà
a les 18.00 hores en la sala
d’exposicions de la Biblioteca
Municipal José Vicente Felip
Monlleó una exposició sobre la
història de la mili en Espanya.
La mostra estarà oberta fins al
30 d’octubre, i es podrà visitar
en horari de 10.00 a 13.00 i de
17.00 a 20.00 hores.

U Continuen les rutes patrimonials de l’Ajuntament de Nules
dirigides a les persones majors
del municipi que formen part de
l’Associació
de
Jubilats
i
Pensionistes Cantalobos. La properà serà el dimarts 25 d’octubre
i es visitaran els blocaus de guerra en bus, amb eixida a les 10.00
hores des de la seu de Cantalobos.

U El VIII Circuit de Carreres
Populars de Nules baixa el teló
el diumenge 30 d’octubre amb
la Rodeno Noulas Cursa de
Muntanya. Es pot triar entre la
V Marxa La Dona de 13 km (no
competitiva) i l’XI Cursa de 18
km, amb eixida a les 8.00 hores.
Les inscripciones es poden fer
en la web www.runaddiction.es.

TRANSPORT A LES PLATGES
DE DILLUNS A DIUMENGE DE L’1 D’OCTUBRE AL 31 DE MAIG

TRANSPORT URBÀ DE DILLUNS A DIVENDRES
EXCEPTE FESTIUS - Els dilluns el servei no passa
pel cementeri perquè està tancat

Jardí-RENFE 		 8:00 10:30 12:30 13.30

Armada Espanyola		 8:18 10:48 12:48 13.48

Tales 		 8:01 10:31 12:31 13.31

Columbretes 		 8:20 10:50 12:50 13.50

Jardí RENFE 		

--

8:30

10:00

11:00

12:00

13:00

Mascarell 		 8:05 10:35 12:35 13.35

Menorca 		 8:21 10:51 12:51 13.51

Tales 		

--

8:33

10:03

11:03

12:03

13:03

Puríssima 		 8:08 10:38 12:38 13.38

l’Estany 		 8:22 10:52 12:52 13.52

Mascarell 		 7:45

8:37

10:07

11:07

12:07

13:07

Santa Bárbara 		 8:09 10:39 12:39 13.39

Mediterrani-1 		 8:23 10:53 12:53 13.53

Puríssima 		 7:48

8:40

10:10

11:10

12:10

13:10

Sant Bartomeu 		 8:10 10:40 12:40 13.40

Mediterrani-2 		 8.24 10.54 12:54 13.54

Santa Bárbara 		 7:49

8:41

10:11

11:11

12:11

13:11

Marc A. Ortí (Pujada)		 8:12 10:42 12:42 13.42

Mediterrani-3 		 8:25 10:55 12:55 13.55

Santa Natalia 		 7:51

8:43

10:13

11:13

12:13

13:13

Far (Ctra. Mar) 		 8:16 10:46 12:46 13.46

Far-Pujada 		 8:39 10:59 12:59 13.59

1er de Maig 		 7:52

8:44

10:14

11:14

12:14

13:14

Av Plana Baixa 		 8:17 10:47 12:47 13.47

Jardí-RENFE		 8:30 11:00 13:00 14:00

Ctra.Vilavella 1		 7:53

8:45

10:15 11 :15

12:15

13:15

S.M.R Molas 		 7:55

8:47

10:17

11:17

12:17

13:17

--

--

10:20

11:20

12:20

--

Ambulatori 		 7:56

8:48

10:21

11:21

12:21

13:18

Diagonal 		 7:57

--

10:17

--

12:17

--

Llaurador 		 7:58

--

10:18

--

12:18

--

Cementeri* 		

De dimarts
a dissabte
DE MATÍ
de 10.00 a 13.15 hores
DE VESPRÀ

de 16.00 a 19.00
hores

HORARI
CEMENTERI
MUNICIPAL

FARMACIES
DE GUÀRDIA

Diumenges i festius

Pujada 		 7:59

--

10:19

--

12:19

--

Jardí RENFE 		 8:00

8:50

10:25

11:23

12:25

13.20

de 9.30 a 13.15

L’ECOPARC

DE DILLUNS A DIVENDRES

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

DISSABTES DE 9.00 A 13.00 HORES

DIA

CARRER

DIA

CARRER

DIA

CARRER

DIA

CARRER

1

CL MAYOR, Nº 70

6

CL MAYOR, Nº 60

11

CL CUEVA SANTA, Nº 31

16

AV DIAGONAL, Nº 4

2

CL PURISIMA, Nº 89

7

CL MAYOR, Nº 70

12

CL MAYOR, Nº 60

17

CL CUEVA SANTA, Nº 31

3

CL SAN BARTOLOME, Nº 2

8

CL PURISIMA, Nº 89

13

CL MAYOR, Nº 70

18

CL MAYOR, Nº 60

4

AV DIAGONAL, Nº 4

9

CL SAN BARTOLOME, Nº 2

14

CL PURISIMA, Nº 89

19

CL MAYOR, Nº 70

5

CL CUEVA SANTA, Nº 31

10

AV DIAGONAL, Nº 4

15

CL SAN BARTOLOME, Nº 2

20

CL PURISIMA, Nº 89

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

