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La Fira Medieval de
Mascarell, de rècord
amb 50.000 visitants

CS-521-1998

Del 4 al 6 de novembre, la XV Fira
Medieval de Mascarell va batre
rècords amb més de 50.000 visitants. La mostra vol ser Festa
d’Interés Turístic Autonòmic. PÀG. 6

La bandera

Les festes de la
Soledat recuperen
els actes massius

que nos une

U Els Jocs Florals van obrir
una nova edició de les festes
patronals de la Soledat, les
quals van recuperar els actes
més participatius després de
les restriccions sanitàries per
la covid-19. PÀGINES 4 I 5

Nules consolida la
festa de Halloween
amb molts actes
U El Museu d’Història de
Nules va acollir diverses activitats amb motiu de la festa
de Halloween i també hi va
haver espectacles per als
menuts, un correfoc i un
Passatge del Terror. PÀG. 9

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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La bandera va desfilar per la vila des de la plaça Major fins a la plaça del Pilar.

JUAN VICENT / LA MARY POSA

L’alcalde, David García, va llegir un sentit discurs durant l’acte amb motiu de la festa nacional.

Nules hissa la bandera d’Espanya
més gran de la província de Castelló
L’Ajuntament commemora la Festa Nacional amb un acte institucional que congrega a centenars de persones en la plaça del Pilar

C

entenars de persones van
participar el 12 d’octubre en l’acte institucional
organitzat
per
l’Ajuntament de Nules per a
commemorar el dia de la Festa
Nacional. Por todo lo que nos une
va estar el lema d’aquest esdeveniment que va tindre lloc a la
plaça del Pilar, i que va congregar a una important representació tant de la societat civil com
militar de Nules i província.
L’acte va estar protagonitzat
per la hissada de la bandera
nacional més gran de la província, amb unes dimensions de
400x600 cm, i que romandrà en
aquesta plaça com a símbol
d’orgull constitucional.
Així mateix, es va homenatjar tant a la Guàrdia Civil
com als diferents cossos de
l’exèrcit espanyol que, a més,
van participar en una desfilada.
Una representació de l’alumnat dels centres educatius va llegir articles de la Constitució i es
van lliurar els premis als
guanyadors del concurs escolar
¿Qué es España para ti?, que es va
convocar amb motiu de la celebració de la Festa Nacional.
Des de l’Ajuntament es destaca que es van voler posar en
valor algunes de les senyes
d’identitat del poble espanyol,
«amb aquest acte Nules s’ha convertit en un exemple de concòrdia i d’unitat», matisa l’alcalde,
David García, i destaca que «és
en definitiva un acte per posar
en valor tot allò que ens uneix, i
dies com hui són els adequats
per donar visibilitat a la nostra
bandera com a símbol d’unitat
nacional».

El públic aplaudeix en arribar la bandera a la rotonda de la plaça del Pilar.

Uns veïns miren el pas de la bandera des del seu balcó.

L’homenatgeals caiguts per la pàtria va ser un dels moments més emotius.

Una coreografia amb ballarines locals va descobrir un banc amb els colors d’Espanya.

Un dels escolars guanyadors del concurs ‘¿Qué es España para ti?’ rep el seu premi.

Una de les imatges més espectaculars de l’acte del 12 d’octubre.
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Inauguren el cicle
de conferències ‘La
concordia fue posible’

Les autoritats locals van presidir l’acte en homenatge al rei En Jaume I, celebrat a la seua avinguda.

Novetats en la processó cívica
per a celebrar el 9 d’Octubre
Francisco va cantar l’himne de la Comunitat i hi van participar personatges històrics

El cantant Francisco va interpretar l’himne de la Comunitat Valenciana.

Una representació amb personatges històrics va ser una altra de les novetats.

N

ules va celebrar un any
més el 9 d’Octubre, Dia
de
la
Comunitat
Valenciana, i ho va fer
d’una manera especial, donat
que enguany la celebració de la
ja tradicional processó cívica va

comptar amb novetats com ara
l’interpretació de l’himne de la
Comunitat Valenciana pel cantant Francisco o l’escenificació
amb els personatges històrics
del lliurament del Castell de
Nules. De fet, la societat nulen-

se va eixir al carrer a acompanyar a la Real Senyera que va
ser
traslladada
des
de
l’Ajuntament fins a l’avinguda
de Jaume I on es va fer l’acte
d’homenatge al rei En Jaume I.
Aquest va comptar amb la
Banda Artística Nulense, la
Colla de Dolçainers i Tabaleters,
la Coral de Sant Bartomeu i la
Coral Veus de Cor del CEAM
Nules, a més de les reines de la
vila, representants de les diferents comissions de festes amb
les reines, presidents i dames
dels barris de Sant Xotxim i de
Sant Joan, associacions, entitats
i autoritats locals.
«Una ampla representació de
la ciutadania va estar en aquest
acte amb el que es pretén mostrar públicament les nostres
senyes d’identitat com a poble
valencià», comentà l’alcalde de
Nules, David García.
Nules va rendir tribut al rei
En Jaume I i com cada any la
reina de la vila, Paula Casino,
acompanyada per l’alcalde de
Nules, David García, i les dames
de la cort d’honor, juntament
amb la resta de membres de la
corporació, van presidir aquest
acte d’homenatge a Jaume I.
Una representació de l’alumnat de Primària va llegir articles
de l’Estatut d’Autonomia i en
finalitzar l’acte es va disparar
una mascletà manual a càrrec
dels Dimonis del Poll.

L’alcalde, David García, amb el primer ponent, Óscar Alzaga Villaamil.
U El cicle de conferències La
concordia
fue
posible
va
començar el 25 d’octubre a
Nules amb la participació
d’Óscar Alzaga Villaamil, catedràtic de Dret Constitucional i
diputat en el Congrés des de
1978 fins a 1987, qui va parlar
sobre El europeísmo como factor
clave de la conquista de nuestra
democracia. Així mateix, Óscar
Alzaga va aprofitar aquest
acte, que va tindre lloc al
Teatre Alcázar, per a presentar
el seu últim llibre La conquista
de la transición (1960-1978).
Memorias documentadas.
Aquest seminari està organitzat per l’Ajuntament de
Nules amb motiu del 45é aniversari de les primeres eleccions democràtiques que va
tindre lloc el passat 15 de
juny, i els 45 anys de la
Constitució Espanyola que se
celebraran en 2023.
De manera que Nules albergarà fins al mes de juny a destacades
personalitats
de
l’època de la transició espanyola. De fet, l’alcalde, David
García, assenyalà al respecte
que «Nules rebrà la visita de
diferents persones que han
estat protagonistes en una
etapa fonamental per a les lli-

Tanatori Verge de la Soledat
10º Aniversario
TELF. 24 Horas:

652 898 114

Avd. Castellón, 14 bajo - NULES

bertats d’Espanya i de la
història recent del nostre país».
Entre les diferents personalitats que participaran en
aquest cicle de conferències
cal destacar la presència, el
pròxim 15 de novembre,
d’Emilio Contreras, governador civil d’Àvila i Santander
durant la presidència d’Adolfo
Suárez, el qual parlarà de Las
conspiraciones y traiciones que
acabaron con el primer presidente
de la democracia.
L’exministre d’Agricultura
Jaime Lamo de Espinosa visitarà
Nules el 13 de desembre i
Miquel Roca, en representació
dels impulsors i pares de la
Constitució Espanyola, impartirà el 17 de gener de l’any
2023, una ponència relacionada amb el procés d’aprovació
de la Constitució de1978.
La programació conclourà
amb dos taules redones, una
amb periodistes i directors de
mitjans de comunicació de
l’època, i la segona amb diversos ministres d’Educació.
El seminari-cicle de conferències té el reconeixement
acadèmic de la UNED, per tant
l’assistència de l’alumnat universitari compta amb un
crèdit de lliure configuració.
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La processó amb la imatge de la patrona va ser de nou un dels moments més solemnes de les festes.

La Coral Sant Bartomeu va tornar a oferir la seua serenata a la Mare de Déu de la Soledat.

Les festes de la Soledat recuperen els
actes més participatius i tradicionals
Els Jocs Florals van obrir unes celebracions amb una programació per a totes les edats, ja sense les restriccions sanitàries pel covid

N

ules va viure del 7 al 16
d’octubre les festes de la
Mare de Déu de la
Soledat, que ja van recuperar tots els actes després de
les restriccions sanitàries, amb
un gran protagonisme, com és
tradicional, de la cultura.
De fet les celebracions van
començar amb el lliurament
dels LXVIII Jocs Florals Vila de
Nules, que van tornar al Teatre
Alcázar. La Flor Natural va ser
per al borrianenc Joan Garí
Clofent, l’autor de l’obra que
porta per lema Hierofanies.
Entre la resta de premis cal
destacar l’Anna Rebeca, per als
fills de Nules, que es va atorgar
a l’escriptora Lola González, que
a més va presentar durant les
festes el seu darrer poemari,
Antologia Cordial. També es va
presentar el llibre Los 27 de
Mathaussen de José Albelda i Lara
Cardona, i el conte de Laura M.
Pantaleón Mare de Déu de la
Soledat. Ahir, hui i sempre.
A més hi va haver exhibicions taurines, amb cinc bous
patrocinats per l’Ajuntament i
dos per la penya El 7. A més, es
va dedicar una exposició fotogràfica a Maraya i es va homenatjar José Francisco Martínez
Pepe Bomba, pels anys dedicats al
món del bou al carrer com a president de la Comissió del Bou.
La música va estar present
amb l’actuació del grup La
Fúmiga i del nuler Malparlat,
mentre que hi va haver molts
acts per als més menuts i la
novetat d’un dinar per a la gent
major al saló multifuncional
amb 800 assistents i l’actuació
de Carlos Luna i Mariló Sales.

La penya El 7 va organitzar una exposició dedicada al conegut rodaor ‘Maraya’.

Laura Pantaleón va presentar un conte sobre la patrona.

‘Pepe Bomba’ va rebre un homenatge per la seua dedicació a la comissió del bou.

Els més joves van gaudir amb l’entrada de bous infantil, que es va aplaçar a l’últim dissabte.

El regidor de Patrimoni, Guillermo Latorre, amb José Albelda i Lara Cardona.

La penya Desubikats va ser una de les moltes que van participar en la torrà.

Societat

Joan Garí va ser enguany el guanyador de la Flor Natural dels LXVIII Jocs Florals Vila de Nules.
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Marisol González (d) va presentar el seu llibre amb Vicent Camps i M. José Esteban.

Els valencians La Fúmiga van protagonitzar el concert més esperat de les festes patronals.

El nuler Alfons P. Daràs, Malparlat, va oferir un concert amb nombrosos convidats, com Pepa Cases.

La tradicional nit d’albaes va comptar amb la presència de Josep Aparicio ‘Apa’.

Les celebracions van concloure amb un dinar per a la gent major al saló multifuncional com a novetat.
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La XV Fira Medieval de Mascarell
bat rècords amb 50.000 visitants
La mostra vol convertir-se en Festa d’Interés Turístic Autonòmic i ha consolidat el format amb expositors dins i fora de les muralles

D

el 4 al 6 de novembre es
va celebrar la XV Fira
Medieval de Mascarell,
que enguany va batre
rècords amb 50.000 visitants.
També hi va haver novetats
relacionades,
principalment,
amb la seua promoció. I és que
coincidint amb el quinzè aniversari d’aquesta fira es vol sol·licitar
a la Generalitat la seua declaració
com a Festa d’Interés Turístic
Autonòmic i s’ha creat el hashtag
#VolemFiraMedievalFITA per a tindre el suport de la ciutadania. A
més, s’incorporen les noves tecnologies i es va poder fer seguiment de les activitats programades per Instagram a través de
l’adreça mascarellmedieval.
La Fira va tindre a més un
format nou donat que va comptar amb més espai ja que es va
poder visitar tant a l’interior del
recinte emmurallat com a extramurs. Davant açò, el regidor de
Mascarell, Guillermo Latorre,
explicà que s’ha tingut en
compte les opinions de les persones visitants. «Cal recordar
que l’any passat es va traure la
fira fora del recinte emmurallat
de Mascarell perquè es volia evitar aglomeracions de gent
donat que els carrers són molt
estrets, i davant la gran acceptació d’aquesta iniciativa hem
decidit mantindre la fira com
s’ha fet tradicionalment dins de
Mascarell a més de tindre també
afegit l’espai d’extramurs».
La fira va comptar amb més
de 100 espectacles amb accés
gratuït i activitats lúdiques com
el concert de l’Orquestra
Laudística Daniel Fortea i el
recital Llibre vermell de Montserrat
en benefici de l’orgue de Nules.

U 350 PUNTAIRES VAN
PARTICIPAR A NULES EN LA
XV TROBADA DE BOIXETS

El públic observa la desfilada històrica amb el rei Jaume I i Na Violant d’Hongria.

Els carrers de Mascarell es van omplir de fantasia.

Mascarell va rebre milers de visitants durant tot el cap de setmana.

L’alcalde i la reina de la vila durant la inauguració.

L’Orquestra Laudística va oferir el seu tradicional concert a la Fira Medieval.

Nules va albergar la XV Trobada de Boixets en la qual van
participar 350 puntaires de diferents poblacions de la
Comunitat Valenciana. L’acte té la col·laboració de
l’Associació de Mestresses de Nules i va ser visitat per la
Reina de la Vila, Paula Casino, i membres de la corporació.

Les recreacions medievals van ser espectaculars.

Es va organitzar un recital en benefici de la construcció del nou orgue.

U NULES ALBERGA
L’EXPOSICIÓ ITINERANT
‘ANIVERSARIO DE LA MILI’

La Biblioteca Municipal José Vicente Felip va acollir la
mostra itinerant ‘Aniversario de la mili’, organitzada per
la Subdelegació de Defensa a Castelló en col·laboració
amb l’Aula Militar Bermúdez de Castro, que consta de 60
panells explicatius de la història del servei militar.

Publicitat
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Sostenibilidad. Trujillo

Biodiversidad y fotovoltaica
se dan la mano
El abandono de los combustibles fósiles, generalizar el uso de las fuentes renovables limpias, el almacenamiento
eficiente de energía, las redes inteligentes y la trasformación digital son compromisos de la compañia
A. Manzano

La energía solar y el sector primario
vienen demostrando que no solo
conviven en un mismo espacio, sino
que se complementan y benefician
de cada una de sus actuaciones. El
doble uso del terreno para agricultura y energía alivia la presión sobre los
ecosistemas y la biodiversidad, que
se ven afectados cuando se amplían
las zonas de cultivo. Iberdrola trabaja en numerosas iniciativas que conjugan la instalación de proyectos renovables con la generación y aprovechamiento de los servicios medioambientales generados en sus
plantas, como son el aprovechamiento ganadero con ovejas o la apicultura.
Un encuentro reúne a la compañía eléctrica, grupos ecologistas, administraciones y la Universidad de
Extremadura (UEx) para “trabajar entre todos en alianzas para mejorar la
biodiversidad de las placas fotovoltaica” y “contribuir al mismo tiempo”
a la lucha contra el cambio climático
y la preservación del medio ambiente. Así lo ha indicado a los medios el
director de Cambio Climático y Alianzas de Iberdrola, Gonzalo Sáenz de
Miera, uno de los organizadores de
este evento, que ha añadido que el
principal objetivo es encontrarse
“con gente que tengan diferentes
perspectivas” para “escucharles” y
trabajar en las citadas “alianzas”.
Se trata de unas jornadas que se
desarrollan durante este martes y este miércoles en Trujillo denominadas
‘Encuentro Energía Fotovoltaica y Diversidad’ y en el transcurso de las
mismas se ha visitado una planta fotovoltaica en la zona de Campo Arañuelo, Romangordo (terreno de
dehesa), se realizará ‘birdwatching’ y
se desarrollarán diferentes ponencias
en Trujillo.
Sáenz de Miera ha destacado
que en Iberdrola están desarrollando
una estrategia para “mejorar la biodiversidad de la fotovoltaica” y, a través
de la misma, crean estas plantas
donde “menos impacto negativo”
tienen, “no se utilizan productos fitosanitarios”, usan rebaños de ovejas
para la vegetación, panales de abejas para generar miel 100% ecológica, construyen charcas de agua, ni-

dos de aves si faltan en el lugar y protegen a los animales del calor en los
meses de verano.
Por su parte, la responsable de
Clima y Energía de WWF España,
Mar Asunción, ha abogado por “una
apuesta decidida” por las renovables
y ha explicado que acuden a este encuentro para “intentar transmitir las limitaciones y cómo se deberían hacer
estos desarrollos energéticos renovables para que no impacten de manera negativa en los ecosistemas”.

Además, ha considerado que
“primero se tienen que aprovechar”
para estas instalaciones los suelos
industrializados y urbanos y “solamente ya después de todo esto pasar a los suelos naturales” pero a las
zonas “que tengan una menor sensibilidad ambiental”. Asimismo, Asunción ha señalado que los citados
proyectos “tienen que contar con la
aceptación y la aprobación local de
los municipios” así como “implicar a
la población en las distintas fases” y

“compartir los beneficios”.
En este sentido, Juan Manuel
Sánchez Guzmán, del Área de Zoología de la UEx, ha considerado que
estas buenas iniciativas deben tener
un “conocimiento exhaustivo” de las
zonas naturales a las que “afecta” y
las “medidas que se deben tomar”.
Por último, sobre las cosas a mejorar
en estos proyectos ha apuntado que
hay que “meter medidas correctoras” porque estas plantas “pueden
estar incidiendo sobre el entorno” así

como estudiar “si los diseños son
mejorables o no”, entre otros aspectos.
El compromiso con el bienestar
de las personas y la preservación del
planeta es total en Iberdrola, constatando un modelo energético más
eléctrico que pasa por el abandono
de los combustibles fósiles y generalizar el uso de las fuentes renovables
limpias, el almacenamiento eficiente
de energía, las redes inteligentes y la
trasformación digital.
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De ley

En verd

Taules ecològiques
CRISTINA

Molés*

L

’hort escolar és un espai educatiu on
l’alumnat treballa en equip. A més,
aquest recurs fomenta l’alimentació
saludable i potencia el valor de l’esforç,
però principalment ensenya a l’alumnat a
tenir cura del medi ambient i, per tant, a estimar-lo.
En el col·legi Pío XII el curs anterior ens vam
iniciar en aquest món, però com en tot procés
d’aprenentatge, hem anat tenint les nostres
errades i encerts. Poc a poc, el claustre de mestres hem anat acondicionant temporalment
l’espai per evitar l’entrada de gats, hem instal·lat el reg per goteig i hem preparat tota la
zona, que consta de quatre taules de cultiu.
Des del setembre passat, el nostre centre
participa en el projecte Crea.e 2022. És un projecte dissenyat i executat per l’equip
d’Educació Ambiental del Mas de Noguera
(Caudiel) i amb ell es pretén conscienciar
sobre la importància del consum responsable
d’aliments i l’agricultura ecològica, com a
mitjà per a la sostenibilitat i la lluita contra el
canvi climàtic. Està subvencionat per la
Conselleria d’Agricultura.
De la mà de diferents educadors ambientals
del Mas hem rebut formació per al professorat,
per a l’alumnat i per a les famílies. Després
d’aprendre aspectes teòrics del cultiu en les
taules, els beneficis dels aliments ecològics i la
importància del consum de productes de proximitat, el professorat vam posar en marxa la
primera taula de plantació. Seguidament
l’alumnat va rebre la xerrada sobre l’hort escolar i es va plantar a la resta de les taules.
L’alumnat d’Infantil 4 anys explica molt bé
la seua experiència. Aquestes són algunes de
les seues impressions: «En la taula, antes no hi
havia res», «vam posar terra, caca de cavall,
hummus de cuquets», «vam mesclar la terra»,
«les plantes mengen vitamines de la terra»,
«vam plantar carlota morada», «també boletes
verdes», «també faves i rabanitos», «i lletugues», «vam tirar aigua», «alguns dies mirem si
creixen i reguem», «les plantes són essers vius,
a vegades moren», «vam collir els encisams»,
«vam fer una ensalada d’encisam i tomatetes

xerri», «la vam menjar a classe, per a berenar,
estava molt bona».
Amb aquest treball en les taules de cultiu
els xiquets i xiquetes han observat el cicle de
la vida d’una planta, han conegut l’origen
dels aliments, (que no és el supermercat),
s’han animat a tastar-ne de nous i han aprés
que la natura quan es treballa i es cuida, ens
respon. Hem pogut observar com es tanca el
cercle, aprenent a valorar els productes de
proximitat i ecològics.
Finalment, en la xerrada per a famílies
Alimentació saludable i sostenible, a escola i a casa
vam gaudir d’una bonica vesprada de convivència entre mares, pares, alumnat i mestres.
Vam aprendre amb les aportacions de la
ponent i ens vam enriquir amb l’intercanvi
d’idees dels diferents membres. Vam continuar amb un taller on tots vam poder col·laborar en l’elaboració de diferents receptes saludables i per acomiadar la vesprada vam fer el
tast de les receptes, que estaven boníssimes!
Açò és el nostre inici, tenim pendents moltes accions que ens ajudaran a millorar, com
treballar en les taules de cultiu entre diferents
nivells, aprenentatge i cooperació amb el cicle
d’agroecologia de l’IES i posada en marxa de la
compostera, entre altres. El que no ens falta
són ganes, per tant SEGUIREM CREIXENT!

*Xiquetes i xiquets d’Infantil 4 anys del CEIP Pío XII
*Cristina Molés Algueró, tutora de 4 anys i
coordinadora ambiental del CEIP Pío XII

La trampa de las
tarjetas ‘revolving’
RAMIRO

Navarro*

S

egún el Banco de España,
las tarjetas revolving son
una modalidad de tarjeta de crédito, cuya principal característica es el establecimiento de un límite de
crédito cuyo disponible coincide inicialmente con dicho
límite, que disminuye según se
realizan cargos (compras, disposiciones de efectivo, transferencias, liquidaciones de intereses y gastos y otros) y se repone con abonos (pago de los
recibos periódicos, devoluciones de compras, etc.).
El problema que se encuentran nuestros clientes es que
siempre están endeudados y
nunca dejan de acumular
unos intereses altísimos, ya
que los intereses que aplican
las revolving oscilan entre el
20% y el 30%.
Más que como tarjetas de
crédito, las revolving funcionan
como préstamos rápidos o
microcréditos. Para fomentar
su uso, los bancos las han ofrecido sin comisiones de ningún
tipo e incluso con un porcenta-

je de descuento, para hacer la
oferta más atractiva.
Sin embargo, lo que en principio puede parecer una fácil
solución a los problemas cotidianos suele terminar en una
grave situación de endeudamiento donde el perjudicado
puede llegar a hacer frente al
pago de unos intereses de
entre el 20% y 30% TAE, un
interés usurario y leonino que
provoca que el consumidor llegue a abonar en concepto de
intereses entre un 50% y 70%
del principal solicitado.
Desde Ramiro Navarro
Abogados le animamos a que, a
la luz de la más reciente jurisprudencia en la presente materia tanto por parte de las distintas audiencias provinciales,
como por parte del Tribunal
Supremo, consulte con nosotros para estudiar sin compromiso la posibilidad de reclamar la nulidad de su crédito
revolving y conseguir así la
devolución de la totalidad de
los intereses usurarios abonados de más incluso en aquellos
casos en los que se hubiera
satisfecho o cancelado la
deuda hace años.
*Ramiro Navarro Abogados
Castellón-Nules
Cita previa: 964 048 777
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El correfoc de Halloween, a càrrec de Dimonis del Poll, va concloure amb moments espectaculars a la plaça Major.

9

El Museu d’Història va acollir tallers i una exposició de cartells de pel·lícules.

Halloween, una festa ja consolidada a
Nules amb una variada programació
El Museu d’Història va acollir diverses propostes i també hi va haver espectacles infantils, un correfoc i un Passatge del Terror

N

ules ha viscut enguany
una variada programació amb motiu de la
festa de Halloween, que
es va desenvolupar del 28 al 31
d’octubre.
De manera que, des de
l’Ajuntament de Nules es van
organitzar activitats per a tots
els sectors de la població encara
que van ser els més menuts els
que van poder gaudir de la
major part d’actes.
En
concret,
el
Museu
d’Història Vicent Felip Sempere
va albergar divendres 28 i dissabte 29 d’octubre exposicions,
tallers, xerrades, entre altres
activitats amb temàtica de misteri i terror que es van organitzar en col·laboració amb el club
de lectura Cosas & Musas. De fet,
eixos dies va tindre lloc una

exposició sobre les obres adaptades al cine de l’autor Edgar
Allan Poe; l’activitat Creando
cosas terribles amb Fran Ferriz;
també hi va haver tallers de
màscares de monstres i altres
activitats per a famílies; un
taller infantil de rebosteria anomenat Divercuina terrorífico; i una
xarrada amb Luis Roso autor de
El crimen de Malladas.
D’altra banda, els joves de 12
a 30 anys van poder participar
en el Passatge del Terror que es
va organitzar des del departament de Joventut i que es va
desenvolupar al jardí botànic i
va tindre al voltant de 260 inscripcions.
Així mateix, el públic infantil va poder gaudir també amb
el contacontes d’animació
Halloween enCANTAdo al mercat

L’escriptor Luis Roso va parlar del seu darrer llibre, ‘El crimen de Malladas’.

U L’OBRA DE LUIS GORDILLO
PROTAGONITZA LA NOVA
MEDALLA DEL TRIMESTRE

La medalla del trimestre setembrenovembre del Museu de Medallística
Enrique Giner de Nules és un bon
exemple de la medallística contemporània, i en concret de l’obra de Luis

Gordillo. L’artista la va realitzar en
plata l’any 1999, després de guanyar
el Premi Tomás Francisco Prieto de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
en la modalitat a tota una obra.

municipal i amb l’espectacle El
club Lovecraft que va tindre lloc
la vesprada de dilluns al Teatre
Alcázar.
També el mateix dilluns 31
d’octubre es va realitzar un
espectacular
correfoc
de
Halloween que va concloure a la
plaça Major a càrrec de l’associació cultural Dimonis del Poll; i
els joves van poder participar en
una
discomòbil
al
Local
Multifuncional.
L’alcalde de Nules, David
García, comentà al respecte que
«la festa de Halloween està ja
molt consolidada en la nostra
societat, per tant des de
l’Ajuntament hem volgut oferir
una programació per a tots els
públics amb activitats dirigides
principalment als més menuts i
joves de la població».
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Colònies Gats Nules

La teua salut

Nou Espai Xarxa Salut

D

es de l’àrea de Sanitat
de l’Ajuntament de
Nules s’ha posat en
marxa la creació de
l’Espai Xarxa Salut, òrgan que
s’ha impulsat en el marc del
procés d’implementació de
l’Estratègia de promoció de la
salut i prevenció del Sistema
Nacional de Salut i del IV Pla
de Salut de la Comunitat
Valenciana.
La salut, entesa no com a
absència de malaltia sinó com
un complet estat de benestar
físic, psíquic i social, és una
qüestió transversal a tots els
àmbits de la nostra vida.
Llavors, per tal que totes les
veïnes i veïns del municipi
puguen assolir el màxim
potencial de desenvolupament, salut, benestar i autonomia, és necessària la col·laboració activa entre ciutadania, teixit associatiu, personal tècnic i
representats polítics al llarg
del procés.

És per això que des de
l’Ajuntament de Nules es va
convidar a representants de
diverses associacions relacionades amb la salut a una primera reunió per explicar-los
millor en què consisteix aquesta iniciativa, de la qual formaran part una representació de
la diversitat de col·lectius
veïnals existents al municipi.
Aquest encontre va tindre
lloc el 8 de novembre en el
segon pis de l’edifici Natiu. La
sessió va tindre una duració
d’una hora i mitja i es va plantejar com una sessió formativa
inicial, la qual també s’ha dut
a terme amb anterioritat amb
representats polítics i personal
tècnic municipal.
Des del consistori es pensa
que la presència d’aquestes
associacions i la seua mirada
sobre les qüestions sanitàries
pot ser molt enriquidora, per
la qual cosa s’ha volgut comptar amb la seua participació.

El tiempo

El 2022 en xifres

M

oltes voltes ens pregunten què fem
l’associació si no
som una protectora
ni fem servei de recollida
d’animals. Existeix un problema latent a tota Espanya que
és la superpoblació felina als
carrers. I és un problema perquè aquests gats són fruit de
l’abandonament. Gats que han
aplegat als carrers quan les
famílies que els tenien ja no
els volien i consideraven més
fàcil fer-los fora. Clar, açò
queda lluny, podem pensar,
actualment la societat està
molt més conscienciada i ja no
s’abandonen tants animals…
Res més lluny de la realitat.
Segons la Fundación Affinity,
en 2021 es varen arreplegar
més de 118.000 gats abandonats. La part positiva: un 5%
menys respecte l’any anterior;
la part negativa: l’abandonament segueix sent la principal
causa de la presència de gats
al carrer.
El control poblacional
mitjançant el CER ha resultat
ser l’únic mètode ètic i realment controlat per a la correcta disminució dels individus
al carrer. Encara no hem acabat l’any i des de l’associació,
gràcies a l’ajuda de la quota
de soci, dels grups d’ajuda
companys i de la voluntat
pròpia de moltes persones que

ajuden de forma desinteressada, hem esterilitzat 55 felins
comunitaris. Contem que la
meitat (per traure números
redons) són femelles, i que
cada femella pot arribar a tindre 2 parts a l’any en una
mitja d’entre 2 i 6 cadells per
part. Si anem a xifres baixes, 2
cadells per 2 parts, fan 4
cadells a l’any. Multipliquem
pel nombre de gates, 25 femelles, per exemple. Hem evitat
que més de 100 cadells hi
hagen nascut al carrer i que
acabaren
formant
part
d’aquestes colònies que tant
ens esforcem per controlar. I
eixa xifra, tirant pel baix.
ADOPCIÓ RESPONSABLE

Una de les tasques a part de
l’esterilització i sanejament de
les colònies felines, consisteix
a traure del carrer, mitjançant
adopció responsable, als gats
més sociables i vulnerables. I si
contem de gener a octubre,
hem gestionat més de 38 adopcions. Totes aquestes amb contracte de compromís d’esterilització.
Però encara ens queda
molta lluita. Tenim el 70% de
les colònies del poble controlades. És un gran número respecte al descontrol que tenia el
poble el 2019, quan vam constituir l’associació.
Ens falten mans que vulguen ajudar i gent que deixa
d’abandonar animals. Si vols
tirar-nos una poteta, contacta
amb nosaltres al mail associaciocoloniesgatsnules@gmail.com.

Coleccionismo
RICARDO

Yáñez*

E

n ocasiones hemos visto
expuestas en colecciones cartas con el nombre de una persona y en
la siguiente línea: lista de
Correos y la ciudad. En algunos
casos figuran poblaciones muy
grandes y habitadas, como
Madrid, Barcelona o Bilbao.
¿Qué sentido tenía enviar
una carta con tan pocas señas?
Solía hacerse cuando una persona se hallaba en una ciudad
por corto espacio de tiempo,
alojada en una pensión y para
no molestar al encargado,
indicaba que se le remitiese a
su nombre y con la indicación
lista de Correos y la ciudad.
Cuando llegaban algunas
de estas cartas, que debían ir
debidamente franqueadas por
el remitente, se apartaban y se
esperaba un tiempo, que fue
variando, para que el destinatario de las mismas se persona-

Los servicios de Correos: lista de Correos
se en la oficina principal de
Correos, e identificándose, preguntase si tenía alguna carta a
su nombre, en cuyo caso se le
entregaba, firmando en un libro
registro en el que se hacía constar el día de entrada de la carta
o paquete, el nombre del destinario y la fecha de entrega.

Si pasado el tiempo fijado
por el reglamento de Correos
nadie la reclamaba, se devolvía
al remitente con una marca que
decía no reclamada, estuvo en lista.
A partir de 1716 se comenzó
a apartar correo para personas
que recibían correspondencia de
forma habitual y de ahí vendría
el nombre de apartado de Correos. Aunque
en 1756 se crearon
los primeros carteros
en Madrid, el reparto
a domicilio tardó
años en imponerse y
debía ser solicitado
por los destinatarios,
que pagaban una
pequeña cantidad
por cada carta, que
en 1881 pasó a ser de
5 céntimos de peseta.
Las cartas no entregadas pasaban a la lista de Correos.
El reparto a domicilio se fue
generalizando. En España la
integración del pago al cartero

de la tarifa postal se produce
en 1931, tras un período de
siete meses con sellos conocidos como de derecho de entrega.
Para la recogida de las cartas dirigidas a lista de Correos
se debía pagar una cantidad,
que pasó de los 15 céntimos de
1954 a 20 céntimos en 1966 y
una peseta en 1970, hasta su
desaparición en 1979.
La carta certificada con la
que ilustramos el presente artículo fue remitida en 1930 de
Rumanía a Madrid y reexpedida a la lista de Correos de San
Sebastián, donde fue recogida
tras el pago de la tasa en sellos
(en realidad el doble de lo que
correspondería), inutilizando
los sellos con el matasellos
LISTA 1 AGO 1930 SAN SEBASTIÁN.
En otras ocasiones se
empleaban marcas existentes
con la inscripción RECLAMADO
u otros matasellos de la oficina.
*Presidente del Grupo Filatélico y
de Coleccionismo Noulas

Aquel 7 de
septiembre
JUAN ANTONIO

Pitarch
Tena*

E

stimado-a,
lector-a;
haciendo memoria, si
les hiciese a todos ustedes la pregunta: ¿que
sucedió el 7 de septiembre de
2004 en Nules y su término
municipal? Hay que reconocer que el tiempo pasa muy
deprisa y la memoria en ocasiones nos traiciona, jugándonos malas pasadas.
Sucedió hace ya 18 años y
algunos-as todavía no habían
nacido. Verán, si por algo
pasará a la historia fue por
las lluvias torrenciales que
se registraron en un espacio
de tiempo muy corto. Fue
como la riada de Valencia de
1957, pero a escala de Nules.
Un potente anticiclón de
1.028 (Hpa), con su eje mayor
sobre las Islas Británicas,
adoptó una forma ovoide en
sentido de los paralelos geográficos. Se produjo una fuerte entrada de vientos muy
húmedos de Levante, de marcado recorrido marítimo. En
las capas bajas de la atmósfera y sobre la superficie de la
Península Ibérica, estaba
asentada una masa de aire
extremadamente cálido. Una
potente borrasca de 1.010
(Hpa) sobre el Golfo de Cádiz,
llevando asociada una masa
de aire de entre -10º y -15º a
5.500 metros de altura, y la
temperatura del mar a 27º. El
explosivo cóctel meteorológico estaba servido. Digamos
que llovió sobre mojado.
Aquel martes 7, desde las
7.20 a las 10.45 horas llovió
de forma salvaje, con fortísimo
aparato
eléctrico.
Finalmente dejó de llover y a
las 12.50 horas una densa
lámina de barro invadió
calles y plazas, sin respetar a
nada ni a nadie. Por suerte
no hubo víctimas, pero los
daños materiales tanto en el
pueblo como en el término
municipal fueron gravísimos. Después de 18 años,
estos hechos ya pasaron a formar parte de la historia
común de los nulenses.
A los ríos y barrancos, por
muy secos que estén, nunca
hay que quitarles las escrituras, ya que más pronto o más
tarde, cuando hay que rendir
cuentas
a
la
Madre
Naturaleza, esta se los cobra
íntegramente, como construir
en zonas inundables, cegar
cauces de pequeños barrancos, etc. La naturaleza es sabia
y el agua, siempre por ley,
busca su salida natural al mar.
*Encargado de la estación
meteorológica de Nules
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‘Nules Origen
Clemenules’pone en
valor la citricultura
El Ayuntamiento impulsa un conjunto de actividades
dirigidas a promocionar el producto autóctono estrella

N

ace una nueva iniciativa
para poner en valor la
citricultura de Nules y la
calidad de su producto
estrella. Nules Origen Clemenules
«pretende promover la diferenciación de nuestra clemenules,
aunando factores como la calidad, su origen y el valor cultural, social y patrimonial que
representa para nuestra población», según explica el edil de
Agricultura, César Estañol.
Con el inicio y la puesta en
marcha de la campaña citrícola
en
el
municipio,
el
Ayuntamiento relanza las actividades que tradicionalmente se
han realizado en el municipio
en honor a la clemenules, con
una nueva iniciativa que tendrá
como nombre Nules Origen
Clemenules. La iniciativa consisti-

rá en la realización de un conjunto de actividades dirigidas a
poner en valor el producto
autóctono estrella, la clemenules. Para ello se pretende realizar acciones de sensibilización a
toda la ciudadanía sobre la
importancia de conocer no solamente el producto, sino su origen, su cultivo, sus características y cualidades, los derivados
que permiten alargar la campaña citrícola, la gastronomía, el
patrimonio cultural… En definitiva, «una mirada al universo
socioeconómico y cultural que
ofrece nuestra citricultura en
general y más concretamente la
ocasionada por el producto al
que ha dado nombre nuestro
municipio, la clemenules».
Entre las actividades más destacadas habrá desayunos saluda-

Actividades varias realizadas en relación al cultivo de la clemenules dirigidas a los más jóvenes de la localidad.

Maribel Gil, popular por ‘Masterchef’, en una edición de la Festa Clemenules.

La Cooperativa Agrícola dona un xec
addicional per l’1% de les despeses

Els socis de la Cooperativa Agrícola ja han començat a rebre els dos tipus de xecs amb les bonificacions.
U La Cooperativa Agrícola Sant
Josep de Nules segueix amb la
seua iniciativa de fer retorns cooperatius als seus socis segons les
despeses que hagen fet a la
Cooperativa al transcurs de l’any
a qualsevol dels Charters, a la
gasolinera o a la secció agrícola
en productes com fertilitzants,
fitosanitaris o contractant serveis
com polvoritzar o qualsevol altre
dels que ofereix als seus socis.

Enguany, com a novetat
extraordinària, a més de l’habitual bonificació del 2%, la
Cooperativa repartirà als socis un
xec per valor de l’1% de les despeses realitzades als Charters entre
gener i octubre de 2022.
Des de la Cooperativa expliquen que «enguany passem per
uns mesos incerts, amb un futur
a curt i mitjà termini que sembla marcat per la inestabilitat,

per això el Consell Rector de la
Cooperativa ha decidit impulsar
aquesta bonificació addicional».
L’entitat vol així «mostrar el
nostre suport als socis, i sobretot ajudar-los davant l’augment
de les despeses familiars». De
fet, aquesta bonificació arriba
en les setmanes prèvies a les festes nadalenques, en les quals
s’incrementen les compres de
tot tipus per part de les famílies.

bles para los escolares más jóvenes y para la población en general, concurso infantil de cocina,
concurso de repostería a cargo
de la Escuela de Hostelería, concurso de cocina entre restaurantes, muestra gastronómica
local, talleres de productos derivados, talleres de cocina, show
cookings, ponencias culinarias,
celebración de la prenochevieja,
campanadas fin de año…
Todo ello «contando con el
protagonismo de nuestra clemenules, buscando defender con
orgullo nuestro municipio
como origen de la reina de las
clementinas», concluye Estañol.
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Rubén Pascual i Silvia Miralles
guanyen l’XI Rodeno Noulas
La cursa va comptar amb 162‘finishers’, a més dels 70 participants en la V Marxa la Dona

N

ules va tancar el 30
d’octubre el VIII Circuit
de Carreres Populars
amb més de 160 corredors en meta en l’XI Rodeno
Noulas, a més dels 70 participants en la V Marxa la Dona,
prova no competitiva.
Les dues curses, organitzades
per l’Ajuntament de Nules i el
Club d’Atletisme Noulas, van
prendre l’eixida a les 8.00 hores
amb un recorregug de 18
quilòmetres en la prova reina i
13 en la marxa. El guanyador va
ser Rubén Pascual, que va completar la distància en 1.26.47
hores. Després van arribar Aitor
Gil i Iván Ribes.
En dones es va imposar la
corredora del Mur i Castell-Tuga
Silvia Miralles (1.42.05), seguida
de la seua companya d’equip
Diana Martorell i de la nulera
Marta Oliver, primera en la classificació local, on la van seguir
Xelo Gascó i Paloma Arnau.
Aquesta darrera es va assegurar el primer lloc de la classificació general del circuit, mentre
que en categoria masculina el
guanyador és l’atleta del Playas
de Castellón Manuel Peris, que
va encapçalar el podi local de la
Rodeno, seguit de Marcos
Carbonell i Juanvi Mechó.
Van lliurar els trofeus el regidor d’Esports, Gabriel Torres; la
vicepresidenta de la Caixa Rural
Nules, Mª Carmen Tudón; el president del CA Noulas, Emilio
Pedro Galindo, i el vicepresident
del club, Manuel Navarro.
El proper desembre es lliuraran els trofeus del circuit.

Manuel Peris va encapçalar el podi local, entre Marcos Carbonell i Juanvi Mechó.

U XXX TROFEU DE TENNIS
VERGE DE LA SOLEDAT
SCUDE-NULES

Es va celebrar el XXX Trofeu de Tennis Verge de la
Soledat Scude-Nules, del circuit nacional IBP Tennis
Séries. En categoria masculina Mario Mansilla va
guanyar Álvaro Peiró (6-1 i 6-3), mentre que en dones
Josefina Zehnder va vèncer Lucía Gómez (6-3 i 6-4).

U VEGA RUBIO ÉS
SUBCAMPIONA SUB-16
D’ESPANYA PER EQUIPS

La jove atleta de Nules Vega Rubio
Romero s’ha proclamat subcampiona
d’Espanya per equips sub-16 amb el
Playas de Castellón en el campionat
disputat a Castelló a finals d’octubre.

U SEGONA EDICIÓ DEL
MEMORIAL ANTONIO
PÉREZ BALADA

El 12 d’octubre es va disputar a l’Estadi
Noulas el II Memorial Antonio Pérez
Balada, Trofeu Amadeo Martí
Carbonell per a categories de base,
amb el CF Nules, CD Roda i CDF Canet.

Marta Oliver, millor local, entre Xelo Gascó i Paloma Arnau.

U PRIMER TROFEU DE
PENYES PER PARELLES VERGE
DE LA SOLEDAT DE PÀDEL

Scude-Nules va acollir una matinal de pàdel en el I
Trofeu de Penyers per Parelles Verge de la Soledat. En la
final absoluta Jaume Canuto i Borja Albiol van guanyar
Felip i Álvaro Darás, i en la de consolació Adrián Carratalá
i Jorge Ahís van vèncer Josep Felip i Marta Villadelprat.
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UN PROYECTO DE

ODS. Sostenibilidad

Los retos de nuestras civilizaciones
pasan por la lucha contra las injusticias sociales, contra la pobreza,
contra las guerras y en pro de la salud de los habitantes de la Tierra. Sin
embargo, hay un problema de base
con el que tanto los gobiernos como las empresas y los particulares
comienzan a lidiar: la sostenibilidad
del planeta en términos holísticos.
Y es, gracias a los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible firmados
por 193 países comprometidos, que
la agenda para 2030 comienza a dar
sus frutos. En este sentido, empresas como Correos presentan sus
compromisos en materia de sostenibilidad, con una línea maestra centrada en el ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, pero con
varios abordajes:

Envíos responsables y
“Línea Bosques”
Correos apuesta por la neutralidad
en carbono; y la “circularidad”, es
decir, un modelo de negocio sostenible basado en la reducción al máximo de los residuos, la reutilización
y el reciclaje, que le permite ser Residuos Cero. Para conseguirlo Correos cuenta con la concienciación
de sus clientes explicándoles que la
diferencia entre el envío de un paquete urgente en un solo vehículo o
esperar a que ese medio de transporte esté completo supone un importante ahorro de emisiones, ya
que permite reducir el número de ru-

Ciudades sostenibles,
ciudades prósperas
Correos presenta su compromiso en materia de sostenibilidad con
los ODS y centrado en la neutralidad del CO2, en promover el
residuo cero e impulsar la movilidad inteligente
Redacción

tas. Correos ha planteado esa reflexión a los clientes ofreciéndoles que
a través de la web seleccionen la opción de “Envíos Responsables” para
reducir el impacto medioambiental
de cada envío. Otra iniciativa destacable es la ‘Línea Bosques’, una gama de embalajes sostenibles que se
han rediseñado para reducir el uso
de tintas, utilizar cartón 100% reciclado, compostable y biodegradable. Correos compensa las emisiones asociadas a estos embalajes y
destina parte de su venta a proyectos de reforestación, prevención de
incendios y mitigación del cambio
climático.

Movilidad sostenible
Otra de las iniciativas es la apuesta
por la incorporación de vehículos
eléctricos. El compromiso de Co-

ODS

Los objetivos
2030 de Correos
D Alcanzar la neutralidad
total en emisiones de CO2.
D Promover la circularidad, para generar “residuo
cero” antes de 2030.
D Impulsar la movilidad inteligente, para que el 50%
de su flota utilice tecnologías alternativas.
D Generar “valor local”,
aumentando la diversidad
de productos sostenibles y
apoyando a negocios locales.

rreos es que el 50% de su flota utilice tecnologías alternativas para el
año 2030. Con las sucesivas adquisiciones e incorporaciones de vehículos ecológicos a su flota, especialmente, al reparto en la última milla,
para finales de 2022, Correos contará con un total de 2.600 vehículos
ecológicos (2.300 vehículos eléctricos y 300 híbridos). De ellos, 1.800
serán motos eléctricas “ciberseguras”, porque incorporan una tecnología que las pone a salvo de los ciberataques de hackers. Además, el
100% de la electricidad que adquiere Correos tanto en sus edificios como para recargar los vehículos eléctricos, es de origen renovable.

Correos Market
Se trata de incentivar el empleo en el
mundo rural y promover la economía

circular, así como la producción natural y ecológica, aprovechando la
capacidad logística de Correos para
llegar hasta el último rincón. Actualmente, ese objetivo se ha ampliado
para extenderse a todas las empresas españolas.

Proyecto SENATOR
La calidad del aire, la gestión de
cargas y descargas, la congestión
y accidentes de tráfico, la superposición de redes… Son problemas a
los que se enfrentan las ciudades
europeas. Por esa razón, se están
desarrollando proyectos internacionales para diseñar y probar la viabilidad de nuevas soluciones que
consigan que la logística en las ciudades sea más sostenible. Por eso,
Correos lidera el Proyecto SENATOR, un proyecto europeo cuyo
objetivo es diseñar un nuevo modelo logístico que mejore la habitabilidad de las ciudades. Correos coordina un proyecto financiado por la
Comisión Europea para desarrollar
un nuevo modelo logístico urbano
que ofrezca soluciones de planificación y gobernanza logística, de distribución compartida y baja en emisiones, a las ciudades y resuelva las
necesidades de la economía bajo
demanda, la que permite adquirir
productos a través de plataformas
online. De este modo, se evitará el
solapamiento diario entre redes que
operan entregas en un mismo domicilio.
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Opinión

Seguir luchando
por Nules
CeN

E

l pasado lunes 7 de noviembre
celebramos la asamblea de afiliados de la plataforma ciudadana Centrats en Nules (CeN).
En la misma se aprobó el informe de
la gestión realizada durante estos
últimos cuatro años por parte de la
ejecutiva saliente, donde hemos de
resaltar dos cuestiones.
La primera, desde nuestra creación hasta las elecciones locales de
2019 transcurrieron poco más de 6
meses, en los que logramos ganar las
elecciones y ser la fuerza más votada
por la ciudadanía.
La segunda, desde las elecciones
del 26 de mayo del 2019 hasta hoy,
hemos aumentado la afiliación a
nuestro proyecto político en más de
un 300%. Cada vez son más los ciudadanos que deciden sumarse a un proyecto de Nules, por y para Nules, sin
ataduras ni hipotecas políticas, y sin
ser sucursal de ningún partido en
Madrid, Valencia o Castellón que nos
diga lo que debemos hacer en cada
momento.

NUEVA EJECUTIVA

En la asamblea renovamos la ejecutiva de CeN que deberá trabajar los
próximos años, con un equipo conformado por 18 personas, y de la que
formamos parte los seis concejales
del grupo municipal de CeN en el
Ayuntamiento de Nules.
CANDIDATURA

Además, acordamos que nuestro
alcalde, David García Pérez, encabece la candidatura de Centrats en
Nules (CeN) y pueda optar a renovar
la alcaldía en las elecciones del próximo 28 de mayo del 2023.
Un reto que asumimos con gran
responsabilidad e ilusión. Sois
muchos los vecinos y vecinas de
Nules que cada día nos trasladáis
vuestro apoyo para seguir gestionando nuestro municipio.
Por delante vienen años que
resultarán trascendentales para
Nules, en los que nuestra seña de
identidad fundamental, ser un proyecto de Nules, y solo de Nules, será
vital para ganar batallas que, tras
décadas de letargo (u obediencia a
los partidos de los de siempre)
hemos iniciado.
MAYORÍA MÁS AMPLIA

Y creemos que estamos en condiciones de optar a una mayoría más
amplia la próxima legislatura que
nos permita poner en marcha proyectos nuevos y finalizar otros iniciados
estos años. El #EquipDavid es un
grupo abierto con ganas e ilusión de
afrontar los retos que se nos presentan, y donde cualquier ciudadano
con ganas de aportar es bienvenido
en este proyecto de unidad.
Construyamos juntos el Nules del
futuro. Contamos contigo, cuenta
con nosotros.

Disparar con
pólvora de rey
PP

L

legan las elecciones y hay políticos que se despiertan. Salen del
letargo al que han sometido a su
pueblo para empezar a disparar
con pólvora de rey, esa que gasta a
espuertas consciente de que lo que
está en juego es la cabeza del monarca.
Es lo que pasa, permítannos el
símil, en Nules. Durante años nos han
sometido a un abandono que ha lastrado nuestras oportunidades hasta asfixiarnos sin medidas eficaces que paliaran situaciones muy complicadas. Una
pandemia, una crisis energética, una
inflación galopante y un paro amenazante que es realidad para muchos.
Casi cuatro años de desgobierno
donde ha imperado el postureo, el
número de seguidores en redes sociales y el número de likes acumulados en
un post. Una gestión superflua con
unos políticos banales que difícilmente puede dar buenos resultados porque
su proyecto está agotado. Antes de la
quema ya han huido dos de ellos y un
tercero, el alcalde de Mascarell, comunicaba recientemente su dimisión.
Y este es el momento en el que nos
encontramos. Un intento de aferrarse
al poder y tratar de maquillar la ineficacia, la incapacidad, la parálisis y
el abandono. Hacerlo con nuestros
recursos, esos que pagamos de nuestros bolsillos y que este alcalde y sus
concejales están dispuestos a dilapidar con tal de vender pan y circo
hasta el próximo 28 de mayo.
Nosotros creemos que la política
no debería ser el fruto de una estrategia individual para perpetuarse en
un cargo público. Porque los intereses privados nunca pueden guiar un
proyecto público hacia el éxito. Y esto
es precisamente lo que ha ocurrido
en Nules. Las ambiciones personales
han dejado de lado los intereses generales y hoy tenemos una piscina climatizada abandonada, una falta de
diálogo con las comisiones y peñas
que nos resta y una degradación del
sector agrícola que se constata en
acequias, caminos e instalaciones,
sólo por poner un ejemplo.
No pueden tratar a Nules como si
Nules no fuera consciente de lo vivido. Lo es y mucho. Por desgracia.
Porque hoy nos enfrentamos a una
realidad cruda y difícil. Subida de
tarifa eléctrica, incremento de los
carburantes, aumento del gasto en la
cesta de la compra y disparo de alquileres y letras hipotecarias.
A todo ello se suma un paro creciente del que no somos ajenos. Con una
agricultura que trabaja a pérdidas y
cientos de familias afectadas por la crisis del azulejo que tiene en Nules una
de sus bases logísticas más destacadas.
Y en esta realidad dura y realista
que un proyecto agotado es incapaz de
resolver, en el PP estamos convencidos
de que hay futuro y merece la pena
luchar por él. Sin disparar pólvora de
rey. Sin pan ni circo. De la mano de
Nules. Porque el cambio ha empezado.

I Nules segueix
esperant...
PSPV-PSOE

E

l mes d’octubre passat l’equip
de govern ens va sorprendre
amb la gran notícia de que
Nules tindria la bandera
d’Espanya més gran de la província,
doncs un mes després encara no
sabem l’impacte que ha tingut a la
vida dels nostres veïns, ni tampoc
sabem l’impacte econòmic a les
arques municipals. El que sí que
sabem és que molta part del veïnat
no pot tirar les basures perquè els
contenidors estan trencats. Que és ja
temporada de collir i els camins
rurals estan que donen pena, i lo que
suposa per als treballadors i transportistes del camp. Sabem les prioritats
de l’equip de govern de Centrats i
Més Nules: contractar per 5.600 € a
Francisco per al 9 d’Octubre i, un any
més, no haver convocar les ajudes
per a estudiants que sí es feia la legislatura passada.
És el govern central qui ha disposat de transport gratuït per treballadors i estudiants i beques per als qui
estan preparant oposicions.
Des del PSPV-PSOE, ens preguntem
on eren l’alcalde i els seus regidors,
que no van assistir a representar
Nules en la convenció d’alcaldes organitzada per la Diputació Provincial.
La cita per donar veu als municipis de
la província, el fòrum per reivindicar
les necessitats de Nules, i ells estaven
passejant vestits de Cid Campeador a
Mascarell. Nules no va poder exigir a
la Diputació res, ni aportar res per
millorar la vida dels veïns i veïnes de
Nules, després no valdrà dir «No ens
obren les institucions».
Hem de donar per fet que Vox ja
està present a l’Ajuntament de Nules.
És nomenar la Llei de Memòria
Democràtica (poden vore a Youtube
el Ple d’octubre) i PP i CeN casi acaben a colzades per intentar radicalitzar el seu discurs per agradar els possibles votants de Vox, demostrant
que ells també són dreta i centrats
cap a la dreta. Per a ells encara n’hi
ha dos bàndols i, és més, no els agraden gens aquestes lleis i lluitaran
contra elles. Però n’hi ha de ser cínic
i sol·licitar la protecció de les cases de
la platja, emparant-se en la llei de
memòria
democràtica
de
la
Comunitat Valenciana amb una mà
mentre es fan discursos demanant la
seva derogació.
Nules reivindica a la resta d’institucions, però on estan els pressupostos municipals de 2023? Estan esperant a que el PP els aprovi sense més
ni més com el d’aquest exercici per
por a les nostres propostes? Des del
PSPV-PSOE estenem la mà a l’equip
de govern per treure uns pressupostos el més socials possibles i posant el
benestar dels nostres veïns com a eix,
com ho han fet els de Ximo Puig, i la
línia de PGE de Pedro Sánchez, per no
deixar-nos ningú enrere,
Impulsem Nules per fer un poble
millor.

Fidels, rebels i
combatius
Més Nules

C

omençarem aquesta columna
amb part d’una cita escrita
per un company i amic nostre,
que literalment diu: «Cap bandera, i dic cap, uneix a totes i tots».
Ens havíem proposat en aquesta
columna del Crònica, ens havíem proposat recalquem, no fer cap esment a
un acte molt peculiar dut a terme a
Nules en dates recents. Però cada vegada es fa més difícil no fer esment ja no
tan sols d’aquell acte innecessari, si
més no dels actes que es van programant i succeint de manera habitual,
pel que ens fa sospitar que fins a ben
avançat el termini de la present legislatura serem el poble de la província
més ben informat en aquests menesters fomentats per l’equip de govern.
És evident que cada grup polític
exerceix els seus actes de precampanya com millor els sembla, faltaria
més. Nosaltres farem el mateix per descomptat, però amb tot això que anem
veient i veurem, desfilades, exposicions militars, només ens falta una
jura per a tancar el cercle, fa, al nostre
modest entendre, que la suposada
concòrdia i unitat pretesa per l’actual
equip de govern, al qual no pertanyem
i ho recalcarem per enèsima vegada,
dinamiten d’arrel les seues pròpies
aspiracions, ja que obliden que una
bona part de veïnes i veïns de Nules no
combreguen amb tanta exaltació.
Creiem que si pretens sembrar concòrdia primer has de buscar el que separa
i no a l’inrevés. És a partir d’ací on
potser aconsegueixes alguna cosa.
Dit siga de pas, la dreta i ultra
dreta del nostre poble aplaudeixen
amb les orelles i es freguen les mans,
veient com uns altres els fan el treball, encara que en xarxes socials per
a dissimular els critiquen.
Les dretes, totes, han tingut i
tenen interioritzat un rebuig per les
diferents expressions nacionalistes
que existeixen a Espanya, diga’s la
gallega, la catalana, la basca, o la
valenciana, però el sentiment que
tenim els que som d’esquerres, i
d’esquerres nacionalistes, ens fa
reflexionar i preguntar-nos què
temen amb tanta demostració nacionalista española, que Espanya està en
franc perill? Sincerament dubtem
molt que això últim arribe a ocórrer.
Dit tot l’anterior, anem a l’important per a Més Nules, no volem nulers
i nuleres i per extensió valencians i
valencianes adormits, enganyats, desmemoriats ni renegats.
No volem nulers i nuleres i per
extensió valencians i valencianes
simplement festers i acomodats.
No volem nulers i nuleres i per
extensió valencians i valencianes
derrotats ni agenollats.
Volem nulers i nuleres, i per
extensió valencians i valencianes,
fidels, rebels i combatius. Encara hi
ha molta faena que fer. Som-hi!
Veieu, sense proposar-nos-ho,
també hem entrat en precampanya.
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CELEBREN LA XXIX SETMANA
CULTURAL TAURINA I LA
I JORNADA CULTURAL TAURINA

VISITA AL CONGRÉS DELS
DIPUTATS I CONFERÈNCIA
D’EMILIO CONTRERAS

L’ASSOCIACIÓ CANTALOBOS
CELEBRA LA SEUA FESTA ANUAL
DEL 14 AL 20 DE NOVEMBRE

EXHIBICIÓ DE BALLS DE SALÓ EN
BENEFICI DE LA LLUITA CONTRA
EL CÀNCER EL 27 DE NOVEMBRE

NULES ORGANITZA LA NIT
OBERTA PER A PROMOCIONAR
ELS JOVES ARTISTES LOCALS

U El Club Taurino Nules organitza del 9 al 13 de novembre la
XXIX Setmana Cultural Taurina,
amb xarrades a la Biblioteca
Municipal a les 20.00 hores. A
més, la Penya Cultural Taurina
celebra la I Jornada Cultural
Taurina els dies 26 i 27 de
novembre, amb una exposició i
una xarrada el dia 26 a les 19.30.

U El cicle de conferències La concordia fue posible continua amb
una visita al Congrés dels
Diputats de l’11 al 13 de novembre i una taula rodona a
Cebreros (Ávila) amb José M.
Suárez, germà d’Adolfo Suárez. I
el dia 15, conferència al Teatre
Alcázar a càrrec d’Emilio
Contreras, exgovernador d’Ávila.

U L’Associació de Jubilats i
Pensionistes Cantalobos celebra
la seua festa anual del 14 al 20 de
novembre amb una completa
programació d’activitats. El dia
de festa major serà el diumenge
20, amb missa a les 13.00 hores a
l’església parroquial i dinar de
germanor al Saló Multifuncional
a les 14.00 hores.

U La junta local de l’AECC organitza una nova edició de la seua
exhibició solidària de balls de
saló. Tindrà lloc el proper diumenge 27 de novembre des de
les 18.00 hores al Saló
Multifuncional. Les entrades es
podran adquirir allí el mateix
dia o previament cridant al
telèfon 682 757 405.

U La Regidoria de Joventut ha
organitzat una Nit Oberta per al
9 de desembre, en la qual els
carrers de Nules albergaran
exposicions i actuacions de joves
artistes locals. Les persones
d’entre 12 i 30 anys interessades
a participar-hi poden inscriure’s
fins al 20 de novembre al Casal
Jove o en joventut@nules.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

-13:18

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

de 16.00 a 19.00
hores

Ambulatori 		 7:56

8:48

10:21

11:21

12:21

Diagonal 		 7:57

--

10:17

--

12:17

--

Llaurador 		 7:58

--

10:18

--

12:18

--

Pujada 		 7:59

--

10:19

--

12:19

--

Jardí RENFE 		 8:00

8:50

10:25

11:23

12:25

13.20

Diumenges i festius

HORARI
CEMENTERI
MUNICIPAL

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA DE NOVEMBRE
DIA
1
2
3
4
5

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

DIA
6
7
8
9
10

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

DIA
11
12
13
14
15

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

DIA
16
17
18
19
20

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

DIA
21
22
23
24
25

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

DIA
26
27
28
29
30

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

