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Huhtamaki Spain 
presenta el seu nou 
edifici sostenible

U L’empresa Huhtamaki 
Spain va presentar en socie-
tat el seu nou edifici sosteni-
ble a les seues instal·lacions 
de Nules, on ocupa una 
superfície de 12.000 metres 
cuadrats. PÀGINA 2

Albert Blay guanya 
el cinquè festival 
FesOhCurt! Nules
U La cinquena edició del fes-
tival de curtmetratges 
FesOhCurt! va tindre lloc els 
dies 18 i 19 de novembre. 
Enguany s’han projectat 18 
curts triats pel jurat dels 400 
que es van presentar. PÀG. 9

Nules encén 
el Nadal

Benvinguda al Nuleret 
i Nulereta per a 100 
xiquets i xiquetes
La plaça Major va acollir el 20 de 
novembre l’acte de Benvinguda al 
Nuleret i Nulereta, que de nou va 
ser multitudinari amb 100 xiquets i 
xiquetes amb els seus pares. PÀG. 4 
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La presentació del nou edifici d’Huhtamaki va tindre lloc en un acte que va reunir 500 convidats, com l’alcalde de Nules o el president de la Diputació de Castelló.

Huhtamaki Spain presenta el seu 
nou edifici sostenible a Nules

E l 24 de novembre l’empre-
sa Huhtamaki Spain va 
presentar en societat la 
seua nova planta verda de 

12.000 metres cuadrats a Nules. 
El director general de 

l’empresa, José María Nebot, va 
ser l’amfitrió d’una jornada 
històrica que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de Nules, 
David García, i una ampla repre-
sentació del consistori, a més 
del CEO i president 
d’Huhtamaki, Charles Héaulmé; 
l’ambaixadora finlandesa a 
Espanya, Sari Rautio; la directo-
ra general d’Industria i Energia 
de la Generalitat valenciana, 
Silvia Cerdà; i el president de la 

Les instal·lacions ocupen 12.000 metres cuadrats i el grup empresarial invertirà 828.000 euros en l’ampliació del polígon III

Adjudiquen per 
un milió d’euros 
la reforma 
integral del 
Casal Jove
U L’Ajuntament de Nules ha 
adjudicat les obres de refor-
ma integral del Casal Jove 
per 1.030.136,10 euros a 
l’empresa Omega Ingenia 
Obras y Servicios Sl. 

Està així més prop de cul-
minar un procés que es va 
iniciar l’any 2018 amb la pre-
sentació del primer projecte, 
que s’ha anat millorant fins 
ara. El disseny de l’arquitecte 
nuler Manolo Miralles supo-
sarà fer totalment accessible 
i modern l’edifici actual. 

Es preveu renovar els 
espais interiors i segons 
explica l’alcalde, David 
García, «es dotarà de les ins-
tal·laciones apropiades i les 
darreres tecnologies de la 
comunicació». 

Una de les principals 
novetats serà la creació d’una 
passarel·la interior en rampa 
que conectarà l’edifici del 
Casal Jove i el de la Casa de la 
Cultura, i també s’ins-
tal·laran dos ascensors. 

 
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
Un altra de les prioritats és 
garantir la màxima eficièn-
cia energètica, de fet, s’esti-
ma que el consum pot arri-
bar a reduir-se en un 70%. 

Amb aquest objectiu 
s’incorporarà un sistema 
d’aïllament als falsos sostres 
sota les cobertes i s’instal·larà 
una bomba de calor amb disi-
pació/captació d’energia 
mitjançant geotermia i cap-
tadors fotovoltaics com a 
suport de generació elèctrica.

Diputació de Castelló, José 
Martí, entre altres convidats. 

També el darrer novembre es 
va signar l’acta d’inici de les 
obres d’urbanització de la 
Unitat d’Execució del polígon III 
del pla parcial Polar I, amb les 
quals Nules amplia el seu sòl 
industrial amb un total de 
17.316 metres quadrats. El grup 
Huhtamaki té previst invertir 
en aquest projecte 828.689,63 
euros, i s’ha previst que les 
obres finalitzen en dos mesos. El 
21 de novembre l’alcalde de 
Nules i el director general de 
l’empresa es van reunir  per for-
malitzar el començament 
d’aquesta actuació.

Nova congelació de 
taxes en l’esborrany  
del pressupost de 2023
U L’Ajuntament de Nules està 
treballant en l’esborrany del 
pressupost de l’exercici de 
l’any 2023, de fet està ja prepa-
rant la proposta que en les 
pròximes setmanes es traslla-
darà als diferents grups muni-
cipals per a que l’estudien, de 
manera que «la idea és que es 
puga aprovar en el ple de 
desembre», comenta sobre això 
el regidor d’Hisenda, 
Guillermo Latorre. 

Així doncs, entre les princi-
pals accions que contempla 
aquest esborrany de pressupos-

tos es troba, de nou, la congela-
ció dels impostos i de les taxes 
municipals. 

Latorre explica que «per 
quart any consecutiu seguim 
amb la congelació de taxes i 
impostos complint així el nos-
tre compromís amb la ciutada-
nia, tot i que enguany les des-
peses de l’ajuntament en llum 
i combustible, principalment, 
s’han incrementat notable-
ment, considerem que hi ha 
que fer un esforç per a ajudar a 
les famílies i a les persones 
contribuents davant l’actual 

situació derivada de la inflació 
que travessem», assenyala el 
regidor.    

Per aquest motiu, entre 
altres mesures que també 
puguen ajudar a la ciutadania 
es vol seguir apostant per polí-
tiques socials, d’ocupació i de 
promoció del comerç i dels ser-
veis locals, entre d’altres.  

 
BONIFICACIÓ DE L’IBI AL COMERÇ LOCAL 
En aquest sentit, a partir del 
pròxim mes de gener es bonifi-
carà al comerç local el 95% de 
l’IBI. Una mesura que va ser 
aprovada, per unanimitat, en 
la sessió plenària celebrada el 
darrer mes de novembre.  

Cal recordar que aquesta 
bonificació va ser proposada 
per l’alcalde, David García, 
durant el Desdejuni 
Empresarial que l’Ajuntament 
de Nules va celebrar el passat 
mes de maig. 

IMunicipal

L’alcalde i el director general d’Huhtamaki van signar l’acta d’inici d’urbanització.

L’Ajuntament de Nules realitzarà una 
inversió de 137.265 euros en la repara-
ció d’alguns camins rurals del terme 
municipal en els quals es preveu 
actuar en les pròximes setmanes. 

U INVERTIRAN MÉS DE 
130.000 € A ARREGLAR 
CAMINS RURALS
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La tradicional encesa de llums 
dona la benvinguda al Nadal 

N ules va donar el 2 de 
desembre la benvingu-
da al Nadal amb l’ence-
sa de l’arbre i de l’enllu-

menat decoratiu de la plaça 
Major i dels seus principals 
carrers, un acte que va comptar 
amb la presència de l’alcalde, 
David García; la Reina de la Vila, 
Paula Casino; diferents mem-
bres de la Corporació 
Municipal; i una representació 
tant d’associacions locals com 
de l’Associació de Comerços 
Zona Centre de Nules. 

L’acte va comptar amb  la 
desfilada de la banda juvenil de 
l’Associació Musical Artística 
Nulense que va tocar nadales, i  
l’actuació infantil Nules 
Christmas Show a la plaça Major. 

Des de la regidoria de 
Comerç es va voler fer coincidir 
l’encesa amb l’inici de la cam-
panya de Nadal dels comerços 
que va tindre lloc amb la Nit 
oberta de benvinguda al Nadal, de 
manera que els comerços de la 
zona centrevan  estar oberts fins 
a les 22.00 hores.  

L’alcalde i regidor de 

 Amb aquest acte es van a més promocionar les compres nadalenques al comerç local

Un gran nombre de veïns, i sobretot els més menuts, van gaudir amb l’espectacle ‘Nules Christmas Show’.

Comerç, David García, assenyala 
que «el que es vol és dinamitzar 
el nostre comerç i que la gent 
isca al carrer i gaudixca d’aques-
ta jornada passejant pel centre i 
pels seus comerços·. Així doncs, 
per les compres fetes  de més de 
10 euros als comerços de la zona 
centre en aquesta jornada es 
podrà participar en el sorteig de 
dos vals de 150 euros per gastar 
al comerç local adherit  a aques-
ta campanya. 

La campanya inclou a més la 
instal·lació d’una pista de gel 
sintètica en la zona del mercat 
municipal, la qual estarà oberta 
en horari de matí i vesprada del 
16 de desembre al 8 de gener. Es 
podrà accedir a la pista «amb un 
tiquet o factura de compra de 
qualsevol tipus de comerç local 
per un import superior a 10 
euros i que s’haja realitzat entre 
el 2 de desembre i el 8 de gener», 
explica l’alcalde.

U NULES PENJA LA 
PANCARTA EN SUPORT 
AL SECTOR CERÀMIC

L’Ajuntament de Nules ja exhibeix als 
seus balcons la pancarta ‘Salvem la 
ceràmica’ en suport a aquest sector. 
També ha signat el manifest per a 
demanar mesures urgents. 

U NULES, EN EL I FÒRUM 
D’AJUNTAMENTS PER LES 
PLATGES VALENCIANES

Nules va ser present en el I Fòrum 
d’Ajuntaments per les platges de la 
Comunitat Valenciana celebrat el 
divendres 18 de novembre de 2022, 
en el municipi del Perelló (Sueca).

U RENOVEN EL CONSELL 
DE XIQUETS I XIQUETES I 
TRIEN EL SEU LOGOTIP

Nules ha renovat els membres del 
Consell de Xiquets i Xiquetes amb el 
qual es vol promoure la participació 
dels més menuts en temes munici-
pals, i que ara tindrà el seu logotip.

La Reina de la Vila va prèmer el botó per a encendre la il·luminació nadalenca.
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Més de 100 xiquets i xiquetes en la 
Benvinguda al Nuleret i Nulereta

U n any més l’Ajuntament 
de Nules, mitjançant la 
regidoria d’Infància, ha 
donat la benvinguda a 

tots els xiquets i xiquetes de 
Nules nascuts el passat any 2021 
amb el tradicional acte de 
Benvinguda al Nuleret i 
Nulereta, el 20 de novembre.   

En total van ser 114 xiquets i 
xiquetes els convocats per a par-
ticipar d’aquest acte, en el que 
es va fer entrega a cadascuna de 
les famílies presents d’un detall 
commemoratiu. A més, els més 
menuts van poder també gaudir 
de jocs instal·lats per a aquesta 
ocasió a la plaça Major on es va 
desenvolupar l’acte. 

«Amb aquest acte volem 
donar la benvinguda als nous 
nulerets i nuleretes, és un acte 
molt emotiu ja que s’hi reunei-
xen totes les famílies de la 
població amb xiquets i xiquetes 
nascuts el passat any, així a més 
dels pares també acompanyen 
els més menuts els germans i els 

Els més menuts van poder gaudir de jocs instal·lats a la plaça Major en un multitudinari acte que va tindre lloc el 20 de novembre

Com cada any, la foto de família amb tots els nous nulerets i nuleretes i els seus pares i mares va resultar multitudinària, en acabar l’acte celebrat a la plaça Major del municipi.

avis», comenta la regidora 
d’Infància, Rosa Ventura. 

La benvinguda va culminar 
una programació que va servir a 
més per a commemorar el Dia 
Internacional dels Drets de la 

de manualitats, photocall, pinta-
cares, jocs amb material reciclat 
i castells inflables. A més, en 
l’antic saló de plens del consis-
tori es va poder visitar una expo-
sició de treballs sobre els drets 

d’infància i es va presentar la 
web Escola Municipal dels Drets 
d’Infància. També es van projec-
tar entrevistes fetes per la 
Nulespèdia als majors de nules 
sobre la seua infància. 

U CONTINUA EL CICLE 
SOBRE LA TRANSICIÓ ‘LA 
CONCORDIA FUE POSIBLE’

El cicle ‘La concordia fue posible’ ha 
continuat les darreres setmanes amb 
una important activitat. Així, després 
de la conferència inaugural, l’11 de 
novembre va tindre lloc una visita 

guiada al Congrés dels Diputats, amb 
una destacada participació de veïns. 
Posteriorment, el dia 15 va intervin-
dre a Nules Emilio Contreras (esque-
rra), governador civil d’Àvila i de 

Santander durant la presidència 
d’Adolfo Suárez, amb la conferència 
‘Las conspiraciones y traiciones que 
acabaron con el primer presidente 
de la democracia’. Per últim, el 13 de 

desembre Jaime Lamo de Espinosa, 
ministre d’Agricultura amb Adolfo 
Suárez i Leopoldo Calvo-Sotelo, va 
parlar de com es va gestionar la 
incorporació d’Espanya a la CEE.

Infància i que es va iniciar 
divendres 18 per la vesprada 
amb l’actuació a la plaça Major 
del grup musical Trobadorets.   

Dissabte pel matí hi va haver, 
també a la plaça Major, tallers 

Els més menuts també van poder gaudir amb unflables i tallers. Presentació de la web Escola Municipal dels Drets d’Infància.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS / VERÓNICA POVEDANO
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Nules promociona els 
artistes locals amb la  
I Nit de l’Art Jove

U Tallers, exposicions, actua-
cions i altres mostres artísti-
ques van formar part de la I 
Nit de l’Art Jove que va tindre 
lloc a Nules el 9 de desembre.  

En concret, el Museu 
d’Història Vicent Felip 
Sempere va albergar, entre 
d’altres, una exposició amb 
creacions de l’alumnat del 
departament d’Arts Plàstiques 
de l’IES Gilabert de Centelles, 
a més de mostres d’altres joves 
com ara Fes realitat les imatges 
de la teua ment de Ramon 
Fandos Planelles; Son Mockups 
de la dissenyadora gràfica 
Victoria Martínez Valls; 

Disseny de roba i complements 
d’Esther Bruno Portalés; o 
Dissenys per la Igualtat de 
Marina Avariento Vicent. 

També hi va haver tallers 
creatius com ara el Taller d’ini-
ciació al tatuatge o el Taller de 
còctels sense alcohol.   

Des de la regidoria de 
Joventut, Gabriel Torres assen-
yala que «l’objectiu d’aquesta 
nova iniciativa és donar prota-
gonisme i promocionar els 
joves artistes del municipi i 
apropar la cultura de proximi-
tat a la població. En definitiva, 
una mesura contemplada al 
pla municipal de joventut». 

L’alumnat d’Arts Plàstiques de l’IES Gilabert de Centelles.

Àngela Romero va oferir el concert ‘Amb veu de dona’ el 25-N.

Celebren el Dia  per l’Eliminació 
de la Violència contra les Dones

L ’Ajuntament de Nules es 
va sumar, un any més, a 
la commemoració del Dia 
Internacional per 

l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones, que se celebra 
el 25 de novembre, amb la lec-
tura d’un manifest i música en 
directe. La plaça Major de la 
localitat va albergar el 25-N 
aquests actes que van congre-
gar a veïnat i a diferents repre-
sentants de la corporació muni-
cipal com ara l’alcalde, David 
García, i la regidora d’Igualtat i 
de Polítiques d’Inclusives, Rosa 

Enguany s’ha realitzat una campanya de conscienciació sobre el 016 i va haver música en directe

Ventura, entre d’altres. 
La programació d’enguany 

ha comptat amb la tradicional 
encesa de llums a la façana de 
l’ajuntament i, com a novetat, 
amb un concert de música ano-
menat Amb veu de dona a càrrec 
d’Àngela Romero. També es va 
portar a terme una  campanya 
de conscienciació ciutadana 
sobre el 016  a les marquesines 
de les parades del bus del muni-
cipi, amb l’objectiu de fer-lo visi-
ble i que s’interioritze.  

Rosa Ventura assenyala que 
la campanya anomenada Lliures i 

Fortes consta de diferents cartells 
que es van posar a les marquesi-
nes de Nules, de les platges i de 
Mascarell, «amb aquesta cam-
panya intentem conscienciar 
d’una manera molt visual sobre 
el telèfon 016, un servei gratuït i 
disponible les 24 hores del dia 
que ofereix informació general, 
legal i atenció psicosocial imme-
diata per a les víctimes de violèn-
cia de gènere, a més no sols és 
un servei específic per a dones 
maltractades donat que qualse-
vol persona del seu entorn pot 
cridar i obtindre informació». 

 
‘ARBRE DEL RESPECTE’ 
A més, des del Consell Municipal 
per a la Igualtat en l’Educació de 
Nules es van treballar diferents 
accions educatives. En concret, 
des dels centres educatius de la 
localitat es va realitzar una acti-
vitat anomenada Arbre del 
Respecte amb frases i paraules 
que ajuden l’alumnat a recordar 
la importància dels valors i 
paraules que allí es troben, «es 
tracta d’una activitat molt útil i 
valuosa per a que els nostres 
menors creixen en valors i en el 
respecte als seus iguals», apunta 
la regidora Rosa Ventura.

La regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Rosa Ventura, durant la lectura del manifest contra la violència masclista.

ISocietat

Les propostes dels joves van atraure un nombrós públic.
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L’IES Gilabert de Centelles de Nules va rebre 
les seues primeres 8 alumnes Erasmus+ 
Educació Escolar, provinents de l’ITCG 
Loperfido Olivetti de Matera, a Itàlia. 

U L’IES DE NULES REP 
LES SEUES PRIMERES 
ALUMNES ERASMUS

El Museu d’Història de Nules va acollir el 18 
de novembre una original cata de vins i lli-
bres organitzada per Cosas&Musas i Rabitas 
Gastronomía amb la Regidoria de Cultura.

U UNA CATA DE VINS I 
LLIBRES EN EL MUSEU 
D’HISTÒRIA DE NULES

El Club Taurino Nules va celebrar del 7 al 13 
de novembre la XXIX Setmana Cultural 
Taurina, amb una exposició de pintura de 
José Luis García i diverses xarrades.

U XXIX SETMANA 
CULTURAL DEL CLUB 
TAURINO NULES

Després de dos anys sense poder fer ho per 
la pandèmia, l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes Cantalabos va tancar la seua 
festa anual amb un dinar amb 500 persones.

U MULTITUDINARI 
DINAR DE GERMANOR 
DE CANTALOBOS

L’Orquestra Laudística Daniel Fortea va cele-
brar Santa Cecília amb un recital amb  
l’orquestra Abalsants (Alcúdia de Crespins) i 
va estrenar ‘Tanz suite 2’ de Takeshi Kubota.

U CONCERT DE LA 
LAUDÍSTICA PER 
SANTA CECÍLIA

La Penya Cultural Taurina Nules va organit-
zar la I Jornada Cultural Taurina, amb una 
mostra fotogràfica i una xarrada amb la 
ramadera Marta Núñez i el retallador ‘Misu’.

U PRIMERA JORNADA 
A CÀRREC DE LA PENYA 
CULTURAL TAURINA

La Junta Local de l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer va organitzar el XIV Festival 
de Ball al saló multifuncional per a recaptar 
fons per a la investigació d’aquesta malaltia.

U L’AECC CELEBRA EL 
XIV FESTIVAL DE BALL 
DE SALÓ SOLIDARI

L’Associació Musical Artística Nulense també 
va oferir el seu concert dedicat a la patrona 
dels músics, Santa Cecília, el qual va tindre 
lloc al Teatre Alcázar el 26 de novembre.

U HOMENATGE DE LA 
BANDA DE NULES  A 
LA SEUA PATRONA

De ley

H
ace pocos días llamó 
mi atención una 
campaña iniciada en 
Change.org bajo el 

título Si no cuidas, no heredas, 
que reivindica la posibilidad 
de desheredar a un hijo por 
el hecho de no encargarse del 
cuidado de sus padres o sim-
plemente no mantener con-
tacto con ellos durante un 
largo periodo de su vida. Y es 
que desheredar a un hijo en 
España no es tarea fácil. 

El Código Civil español 
obliga a los padres a dejar a 
sus hijos al menos un tercio 
de su herencia, conocido 
como legítima. Únicamente 
podrá privarse a un hijo de 
esta legítima si el testador así 
lo hace constar en su testa-
mento y si los motivos de tal 
desheredación están tasados 
en el Código Civil (artículo 
848 y ss.), que a modo de 
resumen serían haber nega-
do alimentos al padre o 
ascendiente que deshereda, 
haberle maltratado de obra o 
injuriado gravemente de 
palabra o haberle sometido a 
un maltrato psicológico. 

Y entre el periplo que supo-
ne la desheredación en todo 
el territorio español, halla-
mos una excepción: el País 
Vasco. La normativa foral per-
mite a los vascos la deshereda-
ción de uno o varios hijos, 
siempre que al menos a uno 
de los descendientes se le deje 
la parte de la legítima. 

La problemática en cuan-
to a la desheredación radica 
en las limitaciones sobre la 
libertad de disposición del 
patrimonio de uno mismo 
que impone nuestro ordena-
miento. Dicho de otro modo, 
si un individuo ha sido capaz 
de construir un patrimonio a 
lo largo de su vida y disponer 
del mismo como haya esti-
mado conveniente, ¿por qué 
razón no puede decidir cuál 
va a ser el destino de este 
patrimonio cuando ya no 
esté entre nosotros? 

Quizá debería revisarse la 
normativa en cuanto a la 
desheredación, limitando 
por ejemplo la legítima hasta 
los 25 años de edad en el caso 
de los hijos con el fin de 
garantizar su sustento hasta 
su independencia económi-
ca, tal y como ocurre con la 
pensión de orfandad. 

Mientras tanto, la deshe-
redación será una misión 
(casi) imposible. 

*Ramiro Navarro Abogados 
Castellón-Nules 

Cita previa: 964 048 777

Desheredar a un 
hijo: ¿imposible?

VÍCTOR 

Barres* 

TORODIGITAL
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Els guanyadors del certamen van posar amb representants del consistori i l’artista Malparlat, que va actuar en la cloenda.

Albert Blay guanya el cinquè 
FesOhCurt! amb ‘El principi’

E l V Festival de 
Curtmetratges de Nules 
Fesohcurt va tindre lloc 
els dies 18 i 19 al Teatre 

Alcázar. El premi al millor curt-
metratge dotat amb 700 euros 
va estar per a El Principi d’Albert 
Blay; el premi al millor curtme-
tratge en altres llengües, amb 
400 euros, va estar per a 
Purasangre de César Tormo; el 
premi al millor curtmetratge 
rodat a les comarques de 

En aquesta edició s’han projectat els 18 curts triats pel jurat dels 400 presentats de 18 països

Castelló de 300 euros va estar 
per a Sobre nosotros d’Alexandra 
Croitoriu; el premi de 400 euros  
al millor curtmetratge vot del 
públic va recaure en Work it 
class! de Pol Diggler; a més el 
premi de 200 euros per al millor 
curtmetratge rodat a Nules va 
estar per a Parchís de Lidia 
Bartolomé; el premi a la millor 
interpretació en valencià amb  
200 euros va recaure en Marta 
Marco per Laia de Ruth Máez;  el 

premi al millor so en producció 
valenciana amb 100 euros fa 
estar per a  José Manuel 
Sospedra per Mindanao de Borja 
Soler; el premi al millor mun-
tatge en producció valenciana 
amb 100 euros va estar  per a 
Alberto del Campo per 
Mindanao; i el premi de 100 
euros per al millor guió en pro-
ducció valenciana per a César 
Tormo per  Purasangre, tots ells 
patrocinats per l’Ajuntament. 

La nova campanya del 
Fons Valencià per la 
Solidaritat, a Nules

U Nules va albergar del 2 al 12 
de desembre les activitats de la 
campanya de sensibilització 
del projecte Un Fons de valors, 
realitzat pel Fons Valencià per 
la Solidaritat i cofinançat per 
la Conselleria de Participació, 
Transparència, Cooperació i 
Qualitat Democràtica de la 
Generalitat, sent l’objectiu 
principal enfortir el municipa-
lisme valencià solidari. 

L’exposició Els Valors del Fons 
és l’eix central de la campanya i 
es va mostrar en carrers i espais 
públics. Amb el taller de cuina 

del sud, destinat al públic adult 
i programat el 10 de desembre, 
es pretenia fomentar la solidari-
tat mitjançant l’elaboració de 
plats tradicionals dels països on 
el Fons desenvolupa projectes 
de cooperació internacional.  

El taller de rapsodes, també 
el dia 10 al Casal Jove, va fer que 
el públic adolescent i juvenil 
contraposara les seues inquie-
tuds amb les de la joventut dels 
països del sud. Per últim, el dia 
11 es va desenvolupar el conta-
contes El Castanyolets, per al 
públic familiar.

Presentació de la programació d’activitats que es van desenvolupar a Nules.
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En verd

A
quest curs els patis seran diferents, 
tenim la intenció que el futbol deixe de 
centralitzar tot el pati i poder oferir un 
ventall de jocs i activitats més diverses 

on tot l’alumnat del centre puga gaudir d’aques-
ta estona. L’objectiu principal és crear i generar 
uns patis coeducatius, que alhora siguen inclu-
sius i ajuden a millorar la cohesió social. 

Per poder fer aquest canvi s’han recollit 
diverses propostes, tenint en compte els inte-
ressos i necessitats dels infants. Tot aquest 
canvi serà un llarg procés que sols ha fet que 
començar, però que amb la implicació i 
col·laboració de tota la comunitat educativa 
aconseguirem uns resultats magnífics.  

No obstant, passet a passet, anem iniciant 
aquest canvi. Des del mes de novembre hem pro-
posat diversos tallers a realitzar a l’hora del pati 
i de manera voluntària per l’alumnat, que s’han 
programat des de la comissió de sostenibilitat i 
hort escolar, i estan relacionats amb les tasques 
programades en el projecte d’hort escolar ecofe-
minista que es portarà a terme aquest curs. 

El primer taller va ser la recollida d’olives de 
l’olivera que tenim al nostre pati. La participa-
ció va ser molt bona i tots els xiquets i xiquetes 
van gaudir d’una bonica estona de pati. Des dels 
més grans als més menuts van participar activa-
ment, col·laborant i ajudant-se els uns als altres, 
deixant enrere les diferencies i amb l’únic 
objectiu de gaudir tots junts. Per a un gran 
nombre d’alumnat va ser una magnífica alter-
nativa on dedicar el seu moment d’esbarjo.  

«Em va agradar molt poder recollir les oli-
ves, ja que després les prepararíem per menjar-
les», «ens ho vam passar molt bé recollint oli-
ves, va ser un pati divertit» ens comenta Arlet, 
companya de primer de Primària. Aquest taller 
va tindre continuïtat, ja que després s’havia de 
seguir el procés per curar-les i traure’ls l’amar-
gor i posteriorment  preparar l’adob. Tot a per 
acabar fent un taller de degustació. 

El següent taller va ser la creació d’espan-
taocells per col·locar-los al nostre hort. Ens 
vam distribuir en diverses zones per facilitar 
la participació de tot l’alumnat i ens van que-
dar uns espantaocells espectaculars. A més tot 
el material emprat va ser material reciclat que 

Un pati diferent
els alumnes i les alumnes van portar de les 
seues cases. En aquest taller es van implicar 
molt  les alumnes i els alumnes delegats de la 
sostenibilitat. Les més majors van estar aju-
dant a la zona d’Infantil. «Ho vam fer entre 
tots, els xiquets i xiquetes d’Infantil van estar 
ajudant i al final ens va quedar un espantao-
cells molt bonic», «va ser una estona de pati 
diferent, ajudar als més xicotets em va agradar 
molt», ens diu Emma, delegada de sostenibili-
tat, representant a la classe de 4t de Primària. 

«Va ser molt divertit, vam estar repartint 
coses perquè els xiquets pogueren anar fent 
l’espantaocells. Va ser molt diferent, perque 
tots els patis fem el mateix i poder canviar va 
ser molt guai», «els xiquets d’Infantil es van aju-
dar els uns als altres, van treballar molt bé, i 
compartir aquest moment amb ells em va agra-
dar molt», és l’opinió de Carolina, companya 
de sisè de Primària. «Ens ho vam passar molt 
bé, amb els companys de segon vam fer un 
espantaocells molt xulo», conten Arturo i Arlet. 

Els propers talles programats seran la crea-
ció de jardineres verticals fetes també amb 
materials reciclats recollits per tot l’alumnat, i 
la creació de xicotets hotels d’insectes que 
col·locarem prop del nostre hort i també per 
diferents zones del pati. Esperem seguir gau-
dint d’activitats com aquestes al llarg del curs! 

*Comissió de Sostenibilitat del CEIP Jaume I

IMedi Ambient

Un 90% d’establiments 
hostalers de Nules  
ja reciclen el vidre
U El sector de l’hostaleria de 
Nules presenta uns destacats 
percentatges en la gestió de resi-
dus, en concret un 88,9% d’esta-
bliments separa correctament 
el vidre, segons un estudi fet per 
Ecovidrio. Així mateix, es troba 
en el segon lloc de poblacions 
de la província de Castelló que 
opta per la compra de productes 
a granel com a alternativa als 
productes envasats. 

Per altra banda, en relació al 
consum d’energia un 91,7% dels 
hostalers de Nules prenen mesu-
res d’estalvi i d’eficiència 

energètica; i pel que fa al con-
sum d’aigua Nules destaca amb 
un 86,1% entre els municipis 
que compten amb mesures 
d’estalvi i eficiència en l’ús de 
l’aigua, sent la primera localitat 
de la província amb un 96,8% en 
la qual els seus establiments 
hostalers utilitzen com a princi-
pal mesura d’estalvi la càrrega 
completa d’electrodomèstics.  

També és important el con-
sum responsable amb l’adquisi-
ció de productes de temporada 
on Nules presenta un percentat-
ge intermedi amb un 50%.

El projecte ‘Junts per la recuperació de la gallina del Maestrat’, realitzat conjun-
tament per alumnat d’infantil del CEIP Lope de Vega (la classe d’infantil de 5 
anys del passat curs) i el cicle d’Agroecologia de l’IES Gilabert de Centelles, ha 
sigut guardonat amb el primer premi a nivell nacional a millor projecte APS 
(Aprenentatge i Servei) en la categoria infantil-primària. Estos premis són con-
vocats per la Red Española de Aprendizaje Servicio, l’editorial Edebé i el 
Ministeri d’Educació i Formació Professional. Els alumnes van fer una incuba-
dora, on van nàixer els pollets que després es van traslladar a la granja de l’IES.

U PREMI NACIONAL PER AL CEIP LOPE DE VEGA I L’IES
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JUAN ANTONIO 

Pitarch 
Tena*

Coleccionismo

T
ermina 2022 y queremos 
hacer un balance de todo 
lo acontecido con el 
coleccionismo filatélico. 

En marzo presentamos en el 
ayuntamiento, junto al regidor 
de Turismo y Museos, las dos 
tarjetas entero postales tu sello 
personalizado, encargadas por 
dicha concejalía para divulgar 
nuestro pueblo a través de unas 
tarjetas multiimágenes, de 
modo que en cada una de las 
dos tarjetas se mostraban cua-
tro lugares emblemáticos de 
Nules, con una tirada de 300 
ejemplares para cada una de 
ellas y un franqueo de un Tu 
sello de tarifa A, lo que permite 
su utilización en años próxi-
mos aunque las tarifas postales 
hayan aumentado. Las mismas 
tuvieron una amplia difusión y 
demanda filatélica de coleccio-
nistas de toda España. Y se pue-
den adquirir todavía en la ofici-
na de Turismo, sita en los bajos 
del ayuntamiento. 

En abril, y con motivo de la 
visita del estand de Correos en 
València, por la emisión de dos 
etiquetas autoadhesivas, una 
con una imagen de una fallera 
y la otra con una imagen de la 
albufera, se emitieron dos tarje-
tas entero postales, con tu sello 
personalizado. Una de las citadas 
tarjetas reproduce una cleme-
nules, en una técnica novedosa 
de impresión, no utilizada 
hasta la fecha, según una foto-
grafía proporcionada por nues-
tro grupo, a solicitud del servi-
cio filatélico de Correos y con 
un matasellos especial alusivo, 
con una tirada de 300 ejempla-
res que se agotó rápidamente. 

Balance filatélico de 2022RICARDO 

Yáñez* 

Y en septiembre tuvieron 
lugar la XVIII Exposición 
Filatélica Competitiva de la 
Comunitat Valenciana – Exfilnul 
2022 y la X Exposición Filatélica 
Temática Nacional, del 12 al 18 
en la sala de exposiciones de la 
Biblioteca Pública Municipal José 
Vicente Felip Monlleó, que contó 
con la participación de 12 colec-
ciones, la mayoría de la clase de 
maximofilia, y en homenaje al 
gran filatelista y amigo el Dr. 
Santiago Ruiz Company, se exhi-
bieron algunas de sus múltiples 
colecciones. Las exposiciones 
contaron con sus respectivos 
matasellos especiales de Correos, 
el 12 de septiembre; con una 
vista del faro de la playa y con 
una de les casetes de la mar, así 
como la edición de varios Tu sello 
conmemorativos, dedicados al 
faro, les casetes, el Museo de 
Medallística y el conjunto amura-
llado de Mascarell, junto con la 
edición de varias tarjetas postales 
con las que se pudieron confec-
cionar preciosas tarjetas máxi-
mas y sobres especiales impresos 

para poder adherir los Tu sello 
emitidos y matasellar con los 
matasellos especiales o con los 
dos matasellos turísticos con 
los que cuenta Nules y que 
están siempre en servicio en la 
oficina de Correos, para matase-
llar las cartas que se quieran 
enviar, solo hay que solicitarlo. 

Las citadas exposiciones fue-
ron ampliamente visitadas por 
muchos coleccionistas no solo 
de nuestra provincia, sino tam-
bién de Valencia y Alicante. 

Todo ello gracias a la colabo-
ración y entusiasmo de nuestro 
grupo de colaboradores habi-
tuales y al incondicional apoyo 
del Ayuntamiento de Nules, la 
Diputación de Castellón, Caixa 
Rural Nules y un grupo de 
empresas, comercios y colabo-
radores publicitarios que creen 
en nuestro proyecto y lo apo-
yan. Gracias a todos. 

Ya estamos preparando las 
actividades para celebrar en 
2023 nuestro 50 aniversario. 

*Presidente del Grupo Filatélico y 
de Coleccionismo Noulas

Colònies Gats Nules

C
om cada any, hem 
d’alertar sobre el perill 
de regalar animals per 
a Nadal o Reis. I la raó 

és simple: 3 de cada 10 animals 
utilitzats com a regal en Nadal 
acaben abandonats. I aquesta 
és una realitat trista però veraç.  

Passada la eufòria de les fes-
tes, i amb la costera de gener, 
es sol perdre l’interès per l’ani-
mal i comencen a ser cons-
cients dels gastos que pot com-
portar un membre més de la 
família, doncs no oblidem que 
al fi, un animal adoptat es con-
verteix en un membre més que 
necessita aliments, veterinaris 
si cau malalt, cuidats i higiene, 
temps i adiestrament… Segons 
la Fundació Affinity, dedicada 
a investigar i divulgar els bene-
ficis del vincle entre persones i 
animals de companyia, a l’any 
2021 es varen arreplegar del 
carrer 285.000 animals entre 
gats i gossos, més del 80% 
d’aquests animals, fruits de 
l’abandonament. 

Suportem la idea de que els 
més menuts cresquen amb ani-
mals i disfruten dels beneficis 
pedagògics i socials que com-
porta compartir vida amb un 
ser tan especial. Per això, cal tin-
dre clar, sempre, que un animal 
és un ésser viu, no una joguina 
o regal. I el millor que es pot fer 
abans d’adoptar un animal és 
fer una bona reflexió i decidir 
de forma consensuada tota la 
família, ja que la responsabili-
tat és algo que caurà sobre tots 
els membres. 

Si vols ajudar a una associa-
ció d’animals i anar intro-
duint als teus menuts amb la 

Nadal, regal responsable
conscienciació cap al respecte 
animal, hi han altres formes 
abans d’adoptar un animal. 
Pots col·laborar als refugis i 
santuaris. Sempre son benvin-
gudes mans amigues. 

O ser voluntari esporàdic 
amb la gestió d’alguna de les 
colònies felines que gestionem 
a Nules. Aprendre de primera 
mà com apliquem el CER, com 
ens comuniquem amb aques-
tos gats i gates que cuidem, 
com ens demostren carinyo i 
com de respectuosos amb ells 
s’ha de ser per a guanyar-te’ls.  

I si realment vols provar 
què és tindre un membre ani-
mal a la família si no estàs 
segur de que pots adoptar, pots 
ser casa d’acollida. Una família 
temporal que cuide de pelu-
dets mentre els busquem una 
família definitiva. Aquestes 
cases són els regals més grans 
que rebem a les associacions.  

Des de l’Associació Colònies 
Gats Nules volem desitjar-vos 
Bones i Responsables Festes. 

El tiempo

E
n nuestro entorno más 
inmediato el mes de 
noviembre siempre mar-
caba los limites y los 

tiempos de las estaciones (pri-
mavera, verano, otoño e invier-
no). Ahora bien,  con toda la 
movida del cambio climático 
que se ha montado, las cosas 
no son ya como  las de antaño. 
Por ejemplo, por la derecha, 
climatológicamente hablando, 
el verano se va  haciendo más 
largo e intenso, fagocitándose  
poco a poco  los meses de sep-
tiembre y octubre, mientras 
que por el otro lado, mayo y 

Noviembre ya no es lo que era
junio, izquierda geográficamen-
te hablando, son absorbidos 
también por el periodo estival. 

En resumidas cuentas, el 
clima del planeta Tierra se va 
recalentando lenta pero progre-
sivamente. En la moda del vestir, 
los fabricantes confeccionan 
mucho menos stock, solo el justo 
y necesario y, al final de la carre-
ra, a los pocos días comienzan 
con las campañas agresivas de 
rebajas y súper rebajas,  con des-
cuentos difíciles de entender. 
Quien para esa época no tenga el 
pescado vendido,  pues a cerrar la 
paraeta, y a otra cosa mariposa. 

Hagamos un pequeño esfuer-
zo de memoria con esta pregun-
ta: ¿cuándo fue la última vez  
que nos compramos un abrigo 
de puro invierno?              
Parecerá irónico el comentario, 

pero las cosas están así. 
En el capítulo de las aves 

migratorias la situación anda  
muy confusa, ya que  debido a 
las fuertes subidas de la tem-
peratura ambiente como con-
secuencia del  cambio climáti-
co, hay especies de aves que 
retrasan sus ciclos migratorios 
de retorno a los cuarteles de 
invierno en el norte de África. 

De igual forma, en los 
ciclos migratorios en sentido 
inverso sucede tres cuartos de 
lo mismo, y en algunos casos 
ya ni se van, haciéndose  
sedentarias. Algunas aves que 
en estos casos están cambian-
do sus hábitos son la golondri-
na común, el avión común y el 
vencejo común. 

*Encargado de la estación  
meteorológica Nules
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 IAgricultura 

La plaza Mayor volverá a acoger un evento culinario centrado en la preparación de platos con base de clemenules.

Crean el I Festival 
Gastronómico de        
la Clemenules

E nmarcado en el conjunto 
de actividades previstas 
para la puesta en valor 
del producto estrella del 

municipio, Nules prepara para 
los próximos días 13, 14 y 15 de 
enero la celebración del Festival 
Gastronómico Clemenules en la 
plaza Mayor de la localidad. 

El evento dará comienzo la 
tarde del viernes y tendrá activi-
dades durante todo el sábado y 
domingo por la mañana, en lo 
que pretende ser el centro neu-
rálgico de la festividad de la cle-
menules en la población, en 
una iniciativa a la que se invita-
rá a participar a comercios y 
resto de la ciudadanía de la 
población para conseguir que 
Nules se convierta durante unos 
días en la referencia de la citri-
cultura y más concretamente de 

Del 13 al 15 de enero el Ayuntamiento organiza en la plaza 
Mayor un evento para poner en valor la fruta estrella local

la gastronomía como puesta en 
valor de esta fruta. 

La iniciativa contará con 
casetas destinadas a productos 
derivados de la clemenules, res-
taurantes que realizarán platos 
y postres con base de clemenu-
les, concurso de hostelería con 
postres de clemenules, concurso 
infantil con la participación de 
alumnos de los distintos coles 
del municipio, taller infantil de 
pokes, concurso de cocineros 
profesionales de restaurantes de 
la provincia, demostraciones 
culinarias a cargo de cocineros 
de los más importantes restau-
rantes de la provincia, ponencia 
a cargo de un afamado partici-
pante del programa televisivo 
Masterchef, desayunos con zumo 
de clemenules, muestra de 
repostería con base de clemenu-

Arriba, cartel anunciador del próximo 
Festival Gastronómico Clemenules. 
Derecha, logotipo de la nueva 
campaña Nules Origen Clemenules.

les a cargo de las amas de casa 
de Nules, food-trucks y música en 
vivo, entre otras actividades que 
se programarán, encaminadas a 
poner en valor la gastronomía 
que trasciende a lo que es el 
consumo de la fruta en fresco. 
Esta también tendrá su presen-
cia con el reparto de mallitas de 
clemenules en los coles y en el 
mercado municipal con motivo 
de la celebración de las campa-
nadas de fin de año con gajos de 
clemenules, toda una tradición 
que se encuentra ya consolida-
da en el municipio.

U LA COOPERATIVA DONA 
4.000 EUROS I UNA TELEVISIÓ 
A INICIATIVES SOCIALS

La Cooperativa Agrícola Sant Josep 
de Nules ha lliurat diverses ajudes a 
algunes de les entitats amb les quals 
col·labora. És el cas de Cáritas, a la 
que ha entregat un xec per valor de 

mil euros, o la iniciativa L’Orgue de 
tots, en aquest cas amb un xec de 
3.000 euros. També ha donat una 
televisió al Centre d’Acollida de 
Menors Plana Baixa de Nules.
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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 agricultu-
ra y energía alivia la presión sobre los 
ecosistemas y la biodiversidad, que 
se ven afectados cuando se amplían 
las zonas de cultivo. Iberdrola traba-
ja en numerosas iniciativas que con-
jugan la instalación de proyectos re-
novables con la generación y apro-
vechamiento de los servicios me-
dioambientales generados en sus 
plantas, como son el aprovecha-
miento ganadero con ovejas o la api-
cultura. 

Un encuentro reúne a la compa-
ñía eléctrica, grupos ecologistas, ad-
ministraciones y la Universidad de 
Extremadura (UEx) para “trabajar en-
tre todos en alianzas para mejorar la 
biodiversidad de las placas fotovol-
taica” y “contribuir al mismo tiempo” 
a la lucha contra el cambio climático 
y la preservación del medio ambien-
te. Así lo ha indicado a los medios el 
director de Cambio Climático y Alian-
zas 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 es-
te miércoles en Trujillo denominadas 
‘Encuentro Energía Fotovoltaica y Di-
versidad’ y en el transcurso de las 
mismas se ha visitado una planta fo-
tovoltaica en la zona de Campo Ara-
ñuelo, 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 biodi-
versidad de la fotovoltaica” y, a través 
de la misma, crean estas plantas 
donde “menos impacto negativo” 
tienen, “no se utilizan productos fito-
sanitarios”, usan rebaños de ovejas 
para la vegetación, panales de abe-
jas para generar miel 100% ecológi-
ca, construyen charcas de agua, ni-

A. Manzano

dos de aves si faltan en el lugar y pro-
tegen 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 en-
cuentro para “intentar transmitir las li-
mitaciones y cómo se deberían hacer 
estos desarrollos energéticos renova-
bles para que no impacten de mane-
ra negativa en los ecosistemas”. 

Además, ha considerado que 
“primero se tienen que aprovechar” 
para estas instalaciones los suelos 
industrializados y urbanos y “sola-
mente ya después de todo esto pa-
sar a los suelos naturales” pero a las 
zonas “que tengan una menor sensi-
bilidad ambiental”. Asimismo, Asun-
ción 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 Zoo-
logía 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 correcto-
ras” porque estas plantas “pueden 
estar incidiendo sobre el entorno” así 

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

como estudiar “si los diseños son 
mejorables o no”, entre otros aspec-
tos. 

El compromiso con el bienestar 
de las personas y la preservación del 
planeta es total en Iberdrola, consta-
tando un modelo energético más 
eléctrico que pasa por el abandono 
de los combustibles fósiles y genera-
lizar el uso de las fuentes renovables 
limpias, el almacenamiento eficiente 
de energía, las redes inteligentes y la 
trasformación digital.
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Charaeva guanya el VII Obert 
Internacional Femení WTA Nules
La russa es va imposar a la vila-realenca Noelia Bouza en la final disputada al club Scude-Nules

N ules va viure del 13 al 20 
de novembre el millor 
tenis femení amb el VII 
Obert Internacional de 

Tenis Femení WTA Nules 
15.000€-Trofeu VRP Electric que 
es va disputar a les pistes del 
club Scude Nules. 

La gran final va enfrontar el 
diumenge 20 a la vila-realenca 
Noelia Bouzo i la russa Alina 
Charaeva, amb victòria d’aques-
ta darrera per 6-4 i 6-3. 

En el lliurament de trofeus 
hi van participar Gabriel Torres, 
regidor d’Esports, acompanyat 
por Pedro Valls; Mª Carmen 
Tudón, vicepresidenta de Caixa 
Rural Nules-Grupo Cooperativo 
Cajamar; Marisol Cases, mem-
bre del consell rector de Caixa 
Rural Nules-Grupo Cooperativo 
Cajamar; Pepe Estañol, director 
de Caixa Rural Nules-Grupo 
Cooperativo Cajamar; Vicente 
Martínez, presidente d’Scude-
Nules, acompanyat de Mario 
Llusar i Ángela Pons, membres 

Les campiones i subcampiones en dobles també van posar després de la final.

Les finalistes, Alina Charaeva i Noelia Bouzo, van rebre els seus trofeus a la pista central del club Scude-Nules.

IEsports 

Nules va acollir el I Campionat 
Comunitat Valenciana  de pesca des de 
caiac per clubs. Els equips A i B d’El Galfí 
van ser primer i segon, respectivament, 
i el Kayak Fishing Valencia A, tercer.

U EL GALFÍ DOMINA EL 
I AUTONÒMIC DE PESCA 
DES DE CAIAC A NULES

Enrique Alepuz va aconseguir la meda-
lla de bronze en la categoría Élit Màster 
de la Copa d’Espanya SupRace que es 
va disputar a les Platges de Castelló, i el 
desè lloc a la classificació general.

U ENRIQUE ALEPUZ ÉS 
TERCER EN LA COPA 
D’ESPANYA SUPRACE

U ORGANITZEN LA 
PRIMERA COPA DE FUTBOL 
INCLUSIU VILLA DE NULES

El 6 de desembre Nules va tornar a 
demostrar que l’esport és per a tots. 
La Regidoria d’Esports i el CEF 
Benicató, amb la col·laboració 
d’Estem, van organitzar la primera 

Copa de Futbol Inclusiu Villa de 
Nules, que es va disputar pel matí a 
l’estadi Noulas Antonio Pérez Balada 
en format de cuadrangular. En la final 
pel tercer lloc es van enfrontar els 

equips A i B del Valencia CF, amb vic-
tòria del primer per un renyit 3-2. Ja 
en la final pel títul el Primer Toque va 
guanyar per 2-0 l’Onda i va ser el 
nuler Juan qui va obrir el camí a la 

victòria amb el primer gol. A més, es 
va homenatjar el també nuler 
Enrique Gozalbo Alfaro (que hi va 
participar en les files del Valencia A) 
per la seua trajectòria al Valencia CF.

de la junta directiva d’Scude-
Nules; Francisco Vicent, directiu 
de la Federació de Tenis de la 
Comunitat Valenciana; Ricardo 
Caso, gerent de VRP Electric, 
patrocinador principal del tor-
neig; Arsenio Antón, coordina-
dor de la competició, i Josele 
Díaz, director del torneig. 

Pel que fa al campionat de 

dobles, la final es va disputar el 
divendres 18 i van jugar la xile-
na Jimar Geraldine Gerald i la 
colombiana Antonia Samudio 
amb l’alemanya Laura Boehner i 
la sèrbia Mihaela Djakovic. El 
títul es va decidir en favor de les 
primeres en retirar-se les seues 
rivals quan perdien el tie-break 
per 6-8 en el tercer set.
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Comprar por Internet a empresas españolas
es bueno para todos y todas.

La plataforma online donde las empresas españolas venden sus productos.
Sin intermediarios. Sin comisiones.

CorreosMarket.es
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Opinión

D esde el primer día de nuestro 
gobierno en Nules, hace ya 7 
años y medio, hemos puesto 
en marcha numerosas accio-

nes a favor de la participación ciuda-
dana, la escucha activa, la proximi-
dad y la transparencia. Asambleas 
vecinales, despachos abiertos, portal 
de transparencia. El despacho de 
nuestro alcalde, David García, ha 
estado y sigue estando hoy abierto 
para todos los vecinos.  

Afortunadamente, a día de hoy 
contamos con herramientas más que 
suficientes para que todo aquel que 
quiera dirigirse al Ayuntamiento 
pueda hacerlo. Queremos que todo 
aquel que quiera comunicar un pro-
blema, una necesidad o una idea, 
pueda hacerlo de forma ágil y sin 
burocracia.  

Hoy, damos un paso más en esa 
dirección. Presentamos el proyecto 
#NulesEscolta 

 
ATENCIÓN LAS 24 HORAS 
Hemos puesto a disposición de los 
vecinos y vecinas de Nules un núme-
ro de teléfono (964790012) al que 
pueden llamar, durante las 24 horas 
del día, para trasladarnos sus necesi-
dades o reflexiones. 

La participación es un elemento 
central de la democracia, y la obliga-
ción de quienes tenemos el honor de 
liderar nuestros municipios es la de 
facilitar esa participación y aproxi-
mar la gestión y las instituciones a la 
ciudadanía. 

En la misma dirección, tras haber 
superado por fin la pandemia y las 
restricciones que nos han acompaña-
do estos años, hace unos meses ya 
retomamos todas las acciones de pro-
ximidad, participación ciudadana y 
escucha que veníamos llevando a 
cabo y, además, vamos a implemen-
tar nuevas. 

 
DESPACHO EN LA CALLE 
A partir del próximo mes de enero, 
en el marco de este programa de pro-
ximidad, encontrarán al alcalde y 
otros miembros del equipo de 
gobierno los miércoles por la maña-
na en frente del mercado municipal 
para atender a todos aquellos que 
prefieran acudir en persona en lugar 
de comunicarse con nosotros a tra-
vés del teléfono. Además, sacaremos 
el despacho de forma itinerante por 
los diferentes barrios de nuestra 
localidad, cuestión de la que iremos 
informando a través de las redes 
sociales. 

Nules se convierte hoy en un 
municipio todavía más accesible. 
Más cercano a todos los vecinos y 
vecinas.  

Juntos seguiremos construyendo 
el pueblo que queremos, sin nadie de 
Madrid, Valencia o Castellón que nos 
dicte cómo lo tenemos que hacer. 

Nules es cosa de todos. Contamos 
con vosotros.

Más acciones de 
escucha activa

CeN

N os quedan escasos quince días 
para acabar el año. Dos sema-
nas para cerrar un ejercicio 
presupuestario que abre otro 

del que ni siquiera tenemos un pri-
mer borrador o esbozo. El 2023 es una 
incógnita económica en estos 
momentos. Y la pregunta es ¿por qué? 

Quien gobierna esta localidad lo 
lleva haciendo desde hace más de siete 
años. Y el presupuesto no es una cues-
tión sobrevenida, es el mejor ejemplo 
de cómo se trabaja. Y así nos van las 
cosas. Tenemos un alcalde que se olvi-
da del presupuesto pero nos garantiza 
pan y circo al más puro estilo populis-
ta. Ahora con otra ocurrencia, sacar el 
despacho a la calle para dar voz a los 
problemas de los vecinos. Pero solo el 
miércoles, que hay mercado, y a seis 
meses de elecciones. Bochornoso. 

Nules merece un equipo y un pro-
yecto que esté a la altura de sus nece-
sidades. Y en el PP tenemos claro que 
la clave del éxito es el esfuerzo y el tra-
bajo. Por ello, frente a un equipo de 
gobierno sin presupuesto, en el PP 
tenemos un gran proyecto. Las ideas 
de nuestros vecinos convertidas en 
iniciativas útiles y eficaces, que nos 
ayuden a avanzar, a crecer y a generar 
las oportunidades que Nules merece. 

Ya hemos presentado esta batería 
de medidas al Consell a través de nues-
tros compañeros del PPCV para que la 
Generalitat atienda las necesidades 
que hoy sin su ayuda no podemos pro-
mover. Y con este objetivo hemos plan-
teado iniciativas que suman casi 3 
millones de euros para Nules. 

Queremos que se terminen las 
obras de la carretera entre Nules y La 
Vilavella con un paseo peatonal y 
carril bici dignos que unan ambas 
localidades. La reforma integral de las 
avenidas que vertebran Nules: Jaume 
I, Constitución y Mijares a la vez que 
mejoren las condiciones de los cami-
nos rurales que tejen nuestra zona 
agrícola y que también son accesos 
básicos a la costa, como el Camí La 
Mar o el Camí Cabeçol que también 
necesitan urgentemente una adecua-
ción y la rectificación de sus puentes. 

Inversiones necesarias a las que 
sumamos un millón de euros para 
construir un nuevo museo que alber-
gue de forma permanente todo el 
patrimonio almacenado. Una bibliote-
ca, sala de exposiciones y sala de reu-
niones construyendo un primer piso 
en el edificio l’Estany. Y una nueva 
pista de atletismo, cubierta y repara-
ción para la de hockey, así como la 
dotación necesaria para reformar la 
piscina y atender las necesidades que 
tiene el campo de fútbol, entre otras. 

Propuestas en positivo que suma-
mos y lideramos para que Nules avan-
ce y genere oportunidades de éxito 
que estén a la altura de las necesidades 
de los vecinos. Porque estamos conven-
cidos de que 2023 va a devolvernos la 
ilusión y el orgullo de ser y sentirse de 
Nules con un compromiso firme, una 
voluntad férrea y una ilusión absoluta.  

¡Felices Fiestas y Feliz Navidad!

A la altura de Nules

PP

A caba aquest 2022 com va 
començar, amb greus proble-
mes en la gestió municipal. 
Com ja és de tots conegut, no 

s’ha vist la llum al contracte de fems, 
que cada dia més malestar crea als 
nostres veïns i veïnes, què dir de la 
imatge d’abandó que comporta, ens 
parlen de casos aïllats, però no, 
només cal anar a la platja i Mascarell 
per a corroborar que hi ha una deixa-
desa de funcions i de falta de supervi-
sió per part el Sr. Estañol. 

Des del Grup Municipal Socialista, 
ja advertim durant tot enguany la 
falta de previsió en la signatura i 
seguiment de contractacions com ja 
queda patent en la gestió de residus i 
l’autobús urbà, que gràcies a les reite-
rades denúncies dels nostres veïns, 
veïnes i del nostre grup municipal es 
va rescindir el contracte. 

També és moment de fer balanç 
de la nostra gestió, com ja vam dir 
des de l’oposició venim a treballar 
pel bé general dels nostres veïns i 
veïnes, posant en el centre de les nos-
tres polítiques als nostres veïns i 
veïnes. S’han presentat més de deu 
mocions i ordenances municipals 
com l’aprovació de l’ordenança 
municipal d’eliminació de la prosti-
tució de la via publica, pionera a la 
Comunitat Valenciana. 

Gràcies a la negociació amb CeN 
es va arribar a l’acord sobre els roma-
nents, amb les següents actuacions:  

 
Romanent afectat al patrimoni 

municipal del sòl: 934.032,03 euros 
Es podran realitzar intervencions i 

compres d’edificis per a ampliar els 
ja en ús, per a poder donar millor ser-
vei, com l’habitatge mitgera amb el 
CEAM. Obertura dels carrers de 
Ramón Llull o Av. Jaume I. S’atorga 
finançament al PAI Alfondeguilla i es 
realitzen diverses actuacions en 
Mascarell com compra d’habitatge 
d’extramurs i solar plaça Major 

 
Romanent sense afecció. Saldo dis-

ponible: 1.796.724,36 euros  
Entre altres accions, la rehabilita-

ció de la Casa de la Cultura serà una 
realitat, com la subvenció sol·licitada 
de 30.000 euros per l’AMPA de l’IES, 
per a comprar llibres de batxillerat.  

 
Des del Grup Municipal socialista 

hem pogut arribar a acords amb 
l’equip de govern sense abandonar la 
nostra funció fiscalitzadora d’oposi-
ció. I això ens fa pensar on es el PP de 
Nules, molt fàcil, buscant el seu lloc 
en la dreta intentat que Vox no els 
fagocite. Ens espera un 2023 molt 
apassionant a nivell polític, però ja 
advertim que el Grup Municipal 
Socialista continuarà treballant per i 
per a Nules, perquè sabem quin 
Nules volen els nostres veïns i veïnes, 
els personalismes els deixem per a 
CeN i PP. 

Feliç Nadal i Pròsper Any 2023.

2022 ‘tempus fugit’, 
Benvingut 2023

PSPV-PSOE

C arta de Miguel Hernández 
desde la cárcel de Torrijos a su 
esposa, Josefina (Madrid, 12 de 
septiembre 1939): 

«Esta semana, como las anteriores, 
llega martes y no ha llegado tu carta. 
También empiezo a escribir ésta para 
que me dé tiempo a echarla después, 
cuando el correo me traiga la tuya, 
que no creo que falte hoy. Estos días 
me los he pasado cavilando sobre tu 
situación, cada día más difícil. El olor 
de la cebolla que comes me llega 
hasta aquí, y mi niño se sentirá indig-
nado de mamar y sacar zumo de 
cebolla en vez de leche. Para que lo 
consueles, te mando esas coplillas 
que le he hecho, ya que aquí no hay 
para mí otro quehacer que escribiros 
a vosotros y desesperarme». 

Nanas de la cebolla 
La cebolla es escarchacerrada y pobre: 

escarcha de tus días y de mis noches. 
Hambre y cebolla: hielo negro y escar-

cha grande y redonda. 
En la cuna del hambre mi niño estaba. 

Con sangre de cebolla se amamantaba. 
Pero tu sangre escarchaba de azúcar, 

cebolla y hambre. 
Una mujer morena, resuelta en luna, 

se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, 
niño, que te tragas la luna cuando es pre-
ciso. 

Alondra de mi casa, ríete mucho. 
Es tu risa en los ojos la luz del mundo. 
Ríete tanto que en el alma, al oírte, 

bata el espacio. 
Tu risa me hace libre, me pone alas. 
Soledades me quita, cárcel me arranca. 
Boca que vuela, corazón que en tus 

labios relampaguea. 
Es tu risa la espada más victoriosa. 
Vencedor de las flores y las alondras. 
Rival del sol, porvenir de mis huesos y 

de mi amor. 
La carne aleteante, súbito el párpado, y 

el niño como nunca coloreado. 
¡Cuánto jilguerose remonta, aletea, 

desde tu cuerpo! 
Desperté de ser niño. Nunca despiertes. 

Triste llevo la boca. Ríete siempre. 
Siempre en la cuna, defendiendo la 

risa pluma por pluma. 
Ser de vuelo tan alto, tan extendido, 

que tu carne parece cielo cernido. 
¡Si yo pudiera remontarme al origen 

de tu carrera! 
Al octavo mes ríes con cinco azahares. 

Con cinco diminutas ferocidades. 
Con cinco dientes como cinco jazmines 

adolescentes. 
Frontera de los besos serán mañana, 

cuando en la dentadura sientas un arma. 
Sientas un fuego correr dientes abajo 

buscando el centro. 
Vuela niño en la doble luna del pecho. 

Él, triste de cebolla. Tú, satisfecho. 
No te derrumbes. No sepas lo que pasa 

ni lo que ocurre. 
 
Enguany s’han complit 80 anys de 

la seua mort, volem  rendir-li merescut 
record pel que va significar en la lluita 
antifeixista i per les seues obres poèti-
ques, moltes d’elles esquinçadores.

Tornar a la foscor, 
no, mai més

Més Nules
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 I  Agenda

FARMÀCIES DE GUÀRDIA DE DESSEMBRE

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

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 tancatJardí-RENFE   8:00  10:30  12:30  13.30

Tales   8:01  10:31  12:31  13.31
Mascarell   8:05  10:35  12:35  13.35
Puríssima   8:08  10:38  12:38  13.38
Santa Bárbara   8:09  10:39  12:39  13.39
Sant Bartomeu   8:10 10:40  12:40  13.40
Marc A. Ortí (Pujada)  8:12  10:42  12:42 13.42
Far (Ctra. Mar)   8:16  10:46  12:46  13.46
Av Plana Baixa   8:17  10:47  12:47  13.47

Armada Espanyola  8:18  10:48  12:48  13.48
Columbretes   8:20  10:50  12:50  13.50
Menorca   8:21  10:51  12:51  13.51
l’Estany   8:22  10:52  12:52  13.52 
Mediterrani-1   8:23  10:53  12:53  13.53
Mediterrani-2   8.24  10.54  12:54  13.54
Mediterrani-3   8:25  10:55  12:55  13.55
Far-Pujada   8:39  10:59  12:59  13.59
Jardí-RENFE  8:30  11:00 13:00  14:00

Jardí RENFE   -- 8:30  10:00  11:00  12:00  13:00
Tales   -- 8:33  10:03  11:03  12:03  13:03
Mascarell   7:45  8:37  10:07  11:07  12:07  13:07
Puríssima   7:48  8:40  10:10  11:10 12:10 13:10
Santa Bárbara   7:49  8:41  10:11  11:11  12:11  13:11
Santa Natalia   7:51  8:43  10:13  11:13  12:13  13:13
1er de Maig   7:52  8:44  10:14  11:14  12:14  13:14
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
Cementeri*   -- -- 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 --
Pujada   7:59  -- 10:19 -- 12:19 --
Jardí RENFE   8:00  8:50  10:25  11:23  12:25  13.20

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

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

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

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

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

CARRER 
CL PURISIMA, Nº 89

DIA
 6
 7
 8
 9
 10

DIA
 11
 12
 13
 14
 15

DIA
 16
 17 
 18
 19
 20

DIA
 21
 22 
 23
 24
 25

DIA 
26
27
28
29
30

DIA
 31

HORARI 
CEMENTERI 
MUNICIPAL

 
 
 
De dimarts 
a dissabte
DE MATÍ
 de 10.00 a 13.15 hores
DE VESPRÀ
 de 16.00 a 19.00 
hores 

Diumenges i festius 
 de 9.30 a 13.15 

U Del 27 al 29 de desembre els 
més menuts podran gaudir de 
la Fira de Nadal, que obrirà a la 
plaça Major d’11.00 a 13.30 i 
17.00 a 20.00 hores amb atrac-
cions de fira, castells unflables i 
diversos tallers per a que 
xiquets i xiquetes puguen pas-
sar-s’ho d’allò més bé en unes 
dates tan especials per a ells. 

LA FIRA DE NADAL S’INSTAL·LA 
A LA PLAÇA MAJOR DEL 27 AL 
29 DEL MES DE DESEMBRE

U La nit del 5 de gener tornarà 
a ser la més màgica per a tots els 
xiquets i xiquetes de Nules. A les 
18.30 hores començarà la 
Cavalcada dels Reis Mags, amb 
eixida de la rotonda del 
Llaurador. En la plaça Major hi 
haurà teatralització sobre la 
visita dels Reis Mags a Betlem i 
cant de Nadales. 

LA CAVALCADA DELS REIS 
MAGS OMPLIRÀ D’IL·LUSIÓ LA 
NIT DEL DIJOUS 5 DE GENER

U El 26 de desembre torna una 
de les curses més clàssiques de 
Nules, la XIII San Silvestre 
Noulas, organitzada per 
l’Ajuntament i el CA Noulas. A 
les 18.30 hores serà la cursa 
infantil i a les 19.00 la dels 
majors. La inscripció, en l’enllaç 
https://forms.gle/XH1kkBKHAdR
TeNwV7.

EL 26 DE DESEMBRE ARRIBA LA 
DARRERA CURSA DE L’ANY, LA 
XIII SAN SILVESTRE NOULAS

U El 30 de desembre el Saló 
Multifuncional tornarà a acollir 
la popular Clemen Nit Festa, des 
de les 23.00 hores amb l’humo-
rista J. J. Vaquero. A més, 
l’Ajuntament torna a organitzar 
festes amb música per a les nits 
del 24 de desembre i de Cap 
d’Any, també al Multifuncional 
des de les 0.30 hores. 

TORNA LA CLEMEN NI T FESTA I 
LES FESTES AMB MÚSICA PER A 
LA NIT BONA I LA DE CAP D’ANY

U El dissabte 7 de gener tindrà 
lloc la gran novetat esportiva 
d’aquestes festes de Nadal, la 
primera edició del Duatló 
Familiar coorganitzat pel Club 
Trinoulas i l’Ajuntament de 
Nules. Serà a les 11.00 hores a la 
plaça Major i caldrà apuntar-se 
prèviament en la pàgina web 
www.trinoulas.com.

EL 7 DE GENER CELEBREN LA 
PRIMERA EDICIÓ DEL DUATLÓ 
FAMILIAR DEL TRINOULAS
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El 90% de las compras efectuadas por Iberdrola
se realizan a proveedores locales, muchos de ellos pymes.

¿Te gustaría que las compañías
más importantes se preocuparan
más por la economía local?
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