
885UN TOTAL DE 30 PERSONES 
DESOCUPADES COMPLETEN 
LA SEUA FORMACIÓ

LA FIRA MEDIEVAL DE 
MASCARELL JA ÉS UNA FESTA 
D’INTERÉS TURÍSTIC AUTONÒMIC

JOAN JESÚS GAVARA PRIOR           
ÉS EL NOU CRONISTA OFICIAL 
DE LA VILA DE NULES

Crònica
NULES                GENER DE 2023

CS-521-1998

Una programació 
nadalenca amb 
moltes novetats

U Gran participació en la 
programació nadalenca 
d’aquestes festes, que va tin-
dre importants novetats com 
la pista de gel sintètica o el 
retorn de la Clemen Nit Festa 
després de la covid. PÀGINA 3

Un festival de 
gastronomia per  
a la clemenules
U Del 13 al 15 de gener la 
plaça Major acollirà un nou 
festival gastronòmic organit-
zat per l’Ajuntament per a 
posar en valor la Clemenules, 
al que li seguiran moltes més 
iniciatives similars. PÀG. 11

Els Reis Mags porten 
la il·lusió a Nules

La XIII San Silvestre va 
reunir 400 atletes amb 
triomf de Martínez
El 26 de desembre es va disputar 
una nova edició de la San Silvestre 
de Nules, amb quasi 400 partici-
pants i victòria de Fernando 
Martínez i Mireia Briones. PÀG. 12
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 ITema del mes

Els Reis Mags arriben a Nules davant la 
mirada d’il·lusió de xiquetes i xiquets
Com a novetat enguany hi va haver una escenificació teatralitzada de l’Adoració amb un pessebre vivent i també nadales cantades

L a població de Nules va tor-
nar a viure el 5 de gener la 
nit més màgica de l’any 
amb l’arribada dels Reis 

Mags d’Orient davant la mirada 
d’il·lusió de centenars de 
xiquets i xiquetes. Melcior, 
Gaspar i Baltasar van desfilar 
amb  carrosses amb cavalls pels 
principals carrers del casc urbà 
saludant així els més menuts i 
les seues famílies.  

La Cavalcada de Reis va 
comptar amb la tradicional des-
filada amb animació amb la par-
ticipació també de la Reina de la 
Vila, Paula Casino, i de les 
dames de la Cort d’Honor. A 
més, van formar part de la comi-
tiva la Banda Jove de 
l’Associació Artística Nulense, i 
com altres anys els xiquets i les 
xiquetes de catequesi de la 
parròquia de Sant Bartomeu i 
Sant Jaume de Nules, entre 
molts d’altres. 

I com a principal novetat, a 
la plaça Major va tindre lloc una 
escenificació teatralitzada de 
l’Adoració del Reis Mags amb un 
pessebre vivent amb diàlegs 
entre els diferents personatges; 
i també hi va haver música en 
directe amb nadales cantades 
per tres professionals del cant 
que van estar acompanyats per 
la música d’un piano que es va 
instal·lar a la plaça per a aquest 
esdeveniment. 

Els Reis Mags van ser rebuts 
per les autoritats locals a la 
porta de l’Ajuntament, i tots 
junts van eixir als balcons de la 
casa consistorial, on l’alcalde, 
David García, els va lliurar les 
claus de la localitat i els va 
donar la benvinguda.   Ses Majestats d’Orient també van visitar els veïns i veïnes de Mascarelll. Els Reis Mags van despertar una gran expectació en la població emmurallada.

Tot tipus de personatges fantàstics van desfilar per Nules. Un grup d’acròbates del foc va acompanyar els Reis Mags en el seu recorregut.

Els Reis Mags van ser rebuts a la plaça Major per nombrosos veïns i veïnes.

Els Reis van pujar al balcó de l’Ajuntament per a dirigir-se al públic. La representació del Naixement va ser una de les novetats d’enguany.

Ses Majestats d’Orient saluden al públic reunit per a donar-los la benvinguda a Nules.
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Nules viu la programació nadalenca 
més participativa amb actes per a tots
Enguany s’ha pogut recuperar la Clemen Nit Festa després de la pandèmia i la gran novetat ha sigut la pista de gel sintètica

D es del 15 de desembre, 
fins al 8 de gener Nules 
va albergar una variada 
programació nadalenca 

amb actes i activitats dirigits a 
tots els públics i de manera 
especial als més menuts. 

La programació va comptar 
amb concerts de música, actua-
cions de balls i ballet, cinema, 
un musical i activitats esporti-
ves, a més de discomòbils.  

Com a principal novetat es va 
instal·lar a la zona del Mercat 
Municipal una pista de gel 
sintètica en la que es podia 
entrar presentant un tiquet o 
factura de compra del comerç 
local superior a 10 euros.  

Els xiquets i xiquetes van tin-
dre cinema infantil al Teatre 
Alcázar els dies 26 i 30 de 
desembre i 3 de gener, a més del 
musical Tributo al Rey León a 
benefici de l’Associació Estem 
dilluns 2 de gener. I la tradicio-
nal Fira de Nadal es va poder 
visitar a la plaça Major del  27 al 
29 de desembre. 

Aquest any ha tornat la 
Clemen Nit Festa amb la qual 
l’Ajuntament de Nules vol pro-
mocionar la clemenules, de 
manera que la nit de divendres 
30 de desembre al Saló 
Multifuncional va tindre lloc 
l’actuació de l’humorista J. J. 
Vaquero i el repartiment de pro-
ductes fets amb clemenules, 
també hi va haver discomòbil 
per als més joves. Igual que les 
nits de Nadal, Cap d’Any i Reis.   

També es va celebrar 
l’Escola de Nadal, l’Escola 
Esportiva de Nadal i Nadal Jove; 
i es van programar diferents 
activitats per a dinamitzar les 
compres al comerç local durant 
aquest període.  

L’alcalde, David García, 
comenta al respecte que «els 
nulers i les nuleres van poder 
comptar aquestes festes amb 
una programació variada de la 
qual pogueren gaudir tots els 
sectors de la població». L’Ajuntament i la Caixa Rural promouen el consum de clementines per a cap d’any. Les Ames de Casa i Cantalobos van repartir dolços en la Clemen Nit Festa.

Xiquets gaudeixen en una atracció de la Fira de Nadal. La pista de gel sintètica, al costat del Mercat, es va convertir en una de les grans atraccions.

La tradicional Fira de Nadal, ja sense cap restricció sanitària, va tornar a fer les delícies dels més menuts de la població durant els últims dies de l’any 2022.
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De ley

Y
 es cierto, hay muchísi-
mos asuntos en los 
que la justicia es lenta. 
Por ejemplo, cuando 

se divide la herencia de unos 
padres y se celebra el juicio 
ya la mitad de los hijos se 
están muriendo.  

Hay pleitos, sobre todo, en 
determinadas jurisdicciones 
que se eternizan y que pode-
mos tener un horizonte de 
diez, doce, quince años fácil 
para que se resuelvan, y eso 
hace desaparecer por lo 
menos la sensación de justi-
cia, claro.  

Hay determinadas situa-
ciones urgentes, jurisdicción 
social, en las que estamos 
hablando del sustento de 
determinadas familias. 
Cuando te citan a un juicio 
para dentro de año y medio o 
dos años es realmente duro y 
es muy complicado hacérselo 
comprender a los justiciables 
y a los clientes, muy difícil. 

 
CONDICIONES ADECUADAS 
Los funcionarios de la 
Administración de Justicia y 
los profesionales --abogados y 
procuradores-- merecemos 
trabajar en condiciones ade-
cuadas, porque en caso con-
trario los perjudicados son 
los ciudadanos que sufren 
retrasos, extravío de suma-
rios, acumulación de casos y 
dilaciones indebidas.  

 
ATENCIÓN SIN DEMORA 
Las demandas merecen ser 
atendidas sin demora y exi-
gen medidas que debe arti-
cular y aplicar la adminis-
tración para que los ciuda-
danos de Castellón y Nules y 
provincia tengan derecho a 
una Justicia rápida, justa y 
ágil.  

No es admisible que en el 
siglo XXI la Administración 
de Justicia soporte carencias 
de todo tipo que afectan gra-
vemente a su funcionamien-
to y eficacia. 

*Ramiro Navarro Abogados 
Castellón-Nules 

Cita previa: 964 048 777

Una justicia lenta 
no es justa

RAMIRO 

Navarro* 

Les components de Cosas&Musas van 
recollir un dels guardons de la primera 
edició dels premis QuBo del programa de 
televisió ‘Quaderns en Blanc’ i La Bohemia, 
en concret a la Divulgació Cultural.

U PREMI AL COL·LECTIU 
COSAS&MUSAS PER 
DIVULGACIÓ CULTURAL

El nuler Alfons Daràs, Malparlat, va 
guanyar el premi Ovidi Montllor a millor 
disc de hip hop i música electrònica per 
‘Sentimantral’, amb el qual també va 
estar nominat als premis Carles Santos.

U MALPARLAT GUANYA 
AMB ‘SENTIMANTRAL’ EL 
PREMI OVIDI MONTLLOR 

Les joves integrants del ballet de 
l’Associació Artística Nulense van fer 
gaudir al públic amb la representació 
d’’El Cascanous’ que van oferir al Teatre 
Alcázar el 17 de desembre. 

U ‘EL CASCANOUS’,       
AMB EL BALLET DE 
L’ARTÍSTICA NULENSE

El divendres 23 de desembre la Banda 
de Música de la Societat Artística 
Nulense va oferir el seu tradicional 
Concert de Nadal al Teatre Alcázar, amb 
l’assistència de nombrós públic.

U CONCERT DE NADAL 
DE LA BANDA ARTÍSTICA 
NULENSE A L’ALCÁZAR

Les nombroses integrants de 
l’Associació de Mestresses de Casa de 
Nules van tornar a celebrar un dels 
seus actes de Nadal per excel·lència, la 
recollida de dolços. La iniciativa va tin-

dre lloc al Saló Multifuncional el dijous 
15 de desembre, amb l’objectiu de 
recollir aliments que van ser donats a 
Càritas Nules per a que cap llar de la 
població es quedara sense productes 

per a portar a la taula en les celebra-
cions més especials de l’any. Els nulers 
van tornar a mostrar la seua solidaritat 
i la recollida es va convertir en un nou 
èxit un Nadal més.

U NOVA RECOLLIDA DE 
DOLÇOS PER NADAL DE 
LES MESTRESSES DE CASA

La xiqueta Aitana Gil Alagarda va 
guanyar el concurs convocat per a 
dissenyar el logotip del Consell de 
Xiquetes i Xiquets, escollit en votació 
pels seus mateixos membres.

U AITANA GIL DISSENYA 
EL LOGOTIP DEL CONSELL 
DE XIQUETES I XIQUETS

L’Orquestra Laudística Daniel Fortea va 
encetar la programació de concerts 
per a les festes nadalenques amb el 
recital que va oferir el divendres 16 de 
desembre al Saló de la Caixa Rural.

U L’ORQUESTRA 
LAUDÍSTICA DANIEL 
FORTEA TOCA EN NADAL
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 IMunicipal

Més accions en escolta 
activa i proximitat

prés materialitzar-les si es consi-
dera convenient actuar.  

Aquesta nova campanya 
#NulesEscolta compta amb 
altres accions que es posaran en 
marxa en les pròximes setma-
nes, i amb les quals es vol, en 
definitiva, apropar la gestió 
municipal i l’administració 
local a la ciutadania. 

 
DESPATX AL CARRER 
Per altra banda, altra de les 
actuacions que es posa en 
marxa a partir del mes de gener, 
després de les vacances de 
Nadal, és apropar els despatxos 
municipals a la ciutadania, en 
aquest sentit l’alcalde atendrà 
al veïnat al carrer.  

En concret, el primer dime-
cres després de festes s’ubicarà 
al mercat municipal un espai 
on qualsevol veí podrà arrimar-
se a l’alcalde a comentar qualse-
vol tema local.

El Casal Jove segueix 
oferint el Carnet Jove
U Les i els joves de Nules inte-
ressats a sol·licitar el Carnet 
Jove tenen ara noves avantat-
ges, ja que des de l’1 de gener 
és gratuït i es pot sol·licitar al 
web https://ivaj.gva.es/es/carnetjo-
ve.  No obstant això, les perso-
nes interessades a tenir el car-
net en paper ho poden seguir 
recollint al Casal Jove de Nules, 
a les antigues dependències de 
l’Oficina de Turisme.   

Per a fer-se el nou Carnet 
Jove digital sols és necessari 
tindre el DNI o NIE en vigor, 
entre els requisits es troba tin-
dre entre 14 i 30 anys, i la seua 
vigència és de dos anys des de 
la data de l’expedició.  

En aquest sentit, cal recor-
dar que l’Ajuntament de Nules 
es troba registrat com a centre 
emissor del Carnet Jove gràcies 
al conveni de col·laboració sig-
nat fa un any amb l’Institut 
Valencià de la Joventut (IVAJ). 

En tot aquest temps s’han 
tramitat al Casal Joves més de 
100 carnets, i ara amb el nou 
format des del Casal Jove s’ofe-
reix la possibilitat de fer les 
gestions pertinents a aquelles 
persones que ho sol·liciten.  

L’horari del Casal Jove és de 
dilluns a divendres de 9.00 a 
13.00 i de 16.00 a 19.00 hores, 
excepte dimarts i dijous que 
per les vesprades està tancat. 

L’alcalde, David García, i la regidora de Polítiques d’Ocupació, Rosa Ventura, amb les persones que han fet el curs de formació.

30 persones desocupades 
completen la seua formació

U n total de 30 persones 
desocupades del muni-
cipi de Nules han rebut 
el certificat de professio-

nalitat en les especialitats de 
jardineria, fusteria i obra. En 
concret, es tracta de l’alumnat 
del Taller d’Ocupació Nules VII 
que al llarg d’un any s’han for-
mat amb l’objectiu de millorar 
la seua ocupabilitat. 

De fet, van estar l’alcalde, 
David García, i la regidora de 
Polítiques d’Ocupació, Rosa 
Ventura, juntament amb 
l’equip directiu i docent 
d’aquest taller d’ocupació, els 
encarregats de lliurar a cadas-

Es tanca el Taller d’Ocupació on s’han impartit les especialitats de jardineria, fusteria i obra

cun dels participants el seu cer-
tificat de professionalitat.  

 Per tant, en tot aquest temps 
l’alumnat ha realitzat obres i 
serveis de millora de l’entorn i 
condicionament d’espais 
públics. Entre les actuacions 
que s’han executat està la remo-
delació de voreres, la restaura-
ció i pintat de façanes d’edificis 
municipals, condicionament de 
jardins i entorns paisatgístics 
del municipi, la restauració de 
mobiliari urbà de fusteria en 
parcs i jardins, entre d’altres.   

Cal recordar que aquest 
taller ha tingut un cost total de 
724.075,20 euros que han estat 

subvencionats pel Servei 
Valencià d’Ocupació i Formació 
(LABORA) de la Generalitat 
valenciana. 

Sobre això, la regidora de 
Polítiques d’Ocupació, Rosa 
Ventura, explica que «aquests 
tallers possibiliten a l’alumne-
treballador tindre un treball 
efectiu amb un contracte de for-
mació i l’aprenentatge amb els 
quals es pretén millorar la seua 
qualificació professional i afavo-
rir així la seua ocupació. Des de 
l’ajuntament seguim treballant 
per a que Nules segueixca bene-
ficiant-se d’aquests tipus de pro-
grames d’ocupació». 

Cursos de Supera’t  
per a persones en         
risc d’exclusió social

U Des del Programa 
d’Itineraris Integrats per a la 
Inserció Sociolaboral de 
Persones en Situació de Risc o 
d’Exclusió Social, anomenat 
Supera’t a Nules, s’han impar-
tit diferents tallers dirigits a 
les persones usuàries d’aquest 
programa. 

En concret, la formació ha 
estat centrada, per una part, 
en tècniques sobre 
Autoconocimiento y Motivación, i 
per l’altra, en Gestión del Tiempo 
i Competencias Comunicativas.  
Així doncs, l’objectiu 
d’aquests tallers és la millora 
de l’ocupabilitat, i contribuir 
així a la inclusió social. 

Amb tot, en aquests cursos 
les persones participants han 
pogut aprendre, entre 
d’altres, cóm analitzar les 
seues pròpies habilitats, a pla-
nificar un horari de treball, o 
a millorar les seues competèn-
cies digitals. 

Aquestes activitats estan 
contemplades en la subvenció 

atorgada pel Fons Social 
Europeu (FSE) i per la 
Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives, emmar-
cada en el Programa  
d’Itineraris Integrats per a 
Persones en Situació de Risc o 
d’Exclusió Social que va dirigit 
a persones amb dificultats per 
a accedir al mercat laboral. I 
han estat impartides pels 
psicòlegs d’aquest programa. 

 
MILLORA DE L’OCUPABILITAT 
Davant açò, la Regidora de 
Polítiques Inclusives, Rosa 
Ventura, assenyala que «la for-
mació és molt important per a 
millorar la ocupabilitat 
d’aquestes persones que parti-
cipen en aquest programa. De 
fet, amb aquesta iniciativa pro-
moguda pel Departament de 
Serveis Socials de l’ajunta-
ment es treballa de manera 
individualitzada la inserció 
sociolaboral ajustant-se a les 
necessitats de cadascuna de les 
persones usuàries».

Una de les sessions dels cursos impartits dins del programa Supera’t.

U Des de l’Ajuntament de Nules 
s’ha llançat la campanya de pro-
ximitat anomenada 
#NulesEscolta. Amb el lema 
Cuéntame que te preocupa es vol 
obrir un procés d’escolta perma-
nent a la ciutadania mitjançant 
l’habilitació del número de 
telèfon 964 79 00 12. 

De fet, és l’alcalde, David 
García, qui escolta totes les pro-
postes, suggeriments o necessi-
tats que el veïnat trasllade. 
«Volem escoltar a tota la ciuta-
dania per millorar Nules, i per 
aquest motiu facilitem l’accés a 
l’administració mitjançant 
aquesta ferramenta amb la qual 
simplement cridant a aquest 

telèfon l’alcalde podrà escoltar 
directament les inquietuds de 
la població», comenta sobre 
això el primer edil.    

També afegeix que «cal 
assenyalar, a més, que aquesta 
iniciativa està dissenyada, prin-
cipalment, per a les persones 
majors, de manera que podran 
comunicar-se amb 
l’Ajuntament sense eixir de 
casa», comenta David García.   

Es tracta, a més, d’una inicia-
tiva  amb la qual es pretén apro-
par la institució local promo-
vent l’escolta activa i l’atenció 
ciutadana. Així doncs, les pro-
postes rebudes seran estudiades 
pel consistori per a poder des-
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L’Ajuntament de Nules inverteix 205.450,60 euros en les 
obres de millora de la urbanització del Racó del Pou. Es 
tracta d’unes actuacions amb les quals es vol millorar, 
entre d’altres, la seguretat vial i l’accessibilitat.  

U MILLOREN LA SEGURETAT 
VIAL DE LA URBANITZACIÓ 
DEL RACÓ DEL POU

L’Ajuntament de Nules ha tret a licitació un solar ubicat a 
la plaça Major de Mascarell per a la instal·lació d’un bar. 
Es vol  facilitar l’emprenedoria d’un negoci en aquesta 
població i donar així un nou servei al veïnat i als visitants.

U TRAUEN A LICITACIÓ UN 
SOLAR PER A INSTAL·LAR 
UN NOU BAR A MASCARELL

L’Ajuntament de Nules i Facsa porten a terme les actua-
cions de renovació de la xarxa d’aigua potable del carrer 
de Pasquala Lauterio. L’objectiu és optimitzar el servei 
gràcies a la renovació de les antigues conduccions.

U NOVES CANALITZACIONS 
D’AIGUA AL CARRER DE 
PASQUALA LAUTERIO

L’Ajuntament ha dut a terme noves actuacions per a 
millorar l’accessibilitat de l’antic ajuntament. S’han fet 
accessibles els banys de la primera planta amb una inver-
sió de 25.000 euros, amb una subvenció de la Generalitat.

U MILLORA L’ACCESSIBILITAT 
DELS BANYS DE L’ANTIC 
AJUNTAMENT DE NULES

Amb una inversió de 29.158,24 euros l’Ajuntament de 
Nules ha adquirit l’habitatge ubicat al carrer de Sant 
Blai, amb la intenció de que es puga ampliar les ins-
tal·lacions del Centre Especialitzat d’Atenció a Majors.

U INVERTEIXEN MÉS DE 
29.000 € EN UN HABITATGE 
PER A AMPLIAR EL CEAM

U L’AJUNTAMENT DE 
NULES HOMENATJA AL 
PERSONAL JUBILAT ELS 
ÚLTIMS DOS ANYS

Després de dos anys l’Ajuntament de 
Nules reprèn la felicitació nadalenca 
que l’alcalde, David García, i la resta 
de membres de la Corporació fan al 
conjunt del personal del consistori. 
Així doncs, es va aprofitar aquest 
acte de germanor per a homenatjar 
al personal que s’ha jubilat en els 
anys del 2020 al 2022, donat que 
com a conseqüència de la pandèmia 
no s’havia pogut celebrar aquest 
acte. En aquest temps s’han jubilat 
15 persones que treballaven en dife-
rents departaments de l’ajuntament.
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La obra de Ángel 
Pozo, director de la 
Laudística, en un CD
U Este mes de enero ha sido 
publicado un CD que recoge la 
obra para laúd solo de Ángel 
Pozo, director de la Orquesta 
Laudística Daniel Fortea de 
Nules. El trabajo discográfico 
ha sido grabado por Rafael 
Tarjuelo, titulado superior de 
instrumentos de plectro y uno 
de los músicos más importan-
tes de su generación en esta 
especialidad.  

Tarjuelo ha actuado en 
orquestas de la talla de la 
EGMYO (European Guitar and 
Mandolin Youth 
Orchestra) o la 
Modern Mandolin 
Orchestra, y ha par-
ticipado como solis-
ta con la OSCyL, la 
Orquesta Sinfónica 
Verum, la Orquesta 
Filarmónica de 
Cuenca, la Orquesta 
Filarmonía y la 
Orquesta Sinfónica 
de Madrid. 
Actualmente, es 
miembro del trío 
PlecTres. 

El trabajo, titula-
do 12x: trece piezas 

para laúd, es el primer CD 
dedicado íntegramente al 
laúd como instrumento solis-
ta, e incluye piezas de muy 
distintos estilos con la idea de 
mostrar las diferentes posibi-
lidades que ofrece este instru-
mento.  

Esta colección de obras ya 
fue editada en su día por 
Mundoplectro y forma parte 
del programa educativo de los 
conservatorios donde se 
imparte esta especialidad 
musical.

Portada del CD con la obra de Ángel Pozo.

Finalitza la iniciativa Rutes 
Patrimonials Nules-Cantalobos 

Amb el sorteig celebrat en 
la seu de l’Associació de 
Jubilats i Pensionistes 
Cantalobos es posava fi a 

la iniciativa de l’Ajuntament de 
Nules d’acostar el patrimoni a 
la gent gran del municipi; un 
total de set visites guiades, com 
la ruta orígens de Nules, Guerra 
Civil, Edificis Modernistes i 
capelles, Blocaus de guerra, jaci-
ment romà de Benicató, i la 
història dels barris del Ravalet i 

L’èxit de participació ha caracteritzat una activitat que va concloure amb un sorteig

El regidor de Patrimoni, Guillermo Latorre, amb alguns dels socis i sòcies que van participar en l’activitat i el sorteig.

Sant Joan, on els socis i sòcies de 
Cantalobos han pogut conéixer 
secrets que fins i tot amaga la 
història de Nules.  

A més, en moltes de les visi-
tes han sigut els propis socis i 
sòcies els qui han aportat els 
seus coneixements i vivències 
perquè aqueixa informació 
quede registrada. 

Aquells socis que assistien a, 
almenys, cinc de les set visites 
programades, entraven en un 

sorteig d’un sopar per a dues 
persones a consumir en un res-
taurant local. El regidor de 
Turisme i Patrimoni, Guillermo 
Latorre, destaca «la importància 
que té la difusió de la nostra 
història i patrimoni a tota la 
societat. És important que con-
solidem iniciatives com aquesta 
o acostar el patrimoni a les esco-
les al llarg dels anys i que siga 
present en el calendari anual 
d’activitats de l’Ajuntament».
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La Generalitat valenciana ha designat la Fira Medieval de Mascarell com a Festa d’Interés Turístic de la Comunitat.

La Fira Medieval de Mascarell ja 
és d’Interés Turístic Autonòmic

L a Fira Medieval de 
Mascarell ha estat declara-
da per la Generalitat 
valenciana com a Festa 

d’Interés Turístic Autonòmic de 
la Comunitat Valenciana, una 
distinció amb la qual Nules 
suma un total de nou festes pro-
tegides, i es converteix ací en la 
població de la Comunitat 
Valenciana amb més festes amb 
la declaració d’interés turístic. 

En concret, en la present 
legislatura, entre els anys 2019 i 
2022, s’ha aconseguit la distin-
ció de Festa d’Interés Turístic 
Autonòmic per a la Fira 
Agrícola; així mateix altres set 
festes compten amb la declara-
ció de Festa d’Interés Turístic 
Provincial com ara les festes 
patronals en honor a Sant 
Bartomeu i a la Mare de Déu de 
la Soledat; les festes dels barris 
de Sant Joan i de Sant Xotxim; la 
festa de Sant Vicent; la festa de 

Nules es converteix en la població de la Comunitat Valenciana amb més festes protegides   

les Barraquetes; i la festa de les 
Camareres.  

Davant açò, el regidor de 
Turisme, Guillermo Latorre, 
assenyala, una vegada més, 
l’esforç i treball realitzats en els 
darrers anys per a promocionar 
i salvaguardar les festes locals i 
les tradicions del municipi, 

Nomenen Joan Jesús 
Gavara Prior com a 
nou Cronista de la Vila
U Nules torna a tin-
dre Cronista de la 
Vila. Després de la 
defunció de Vicent 
Felip Sempere al 
maig de 2022, 
l’Ajuntament de 
Nules va aprovar en 
primera instància 
en sessió plenària la 
regulació de drets i 
obligacions per als 
futurs cronistes del 
municipi; i després 
d’això, es va posar a 
la disposició dels 
veïns i veïnes de 
Nules el càrrec 
honorífic de cronis-
ta. Un procés de 
participació ciuta-
dana on qualsevol 
d’ells podia presen-
tar-se al càrrec, i on 
finalment van ser 
tres els veïns que van decidir 
fer el pas. Amb això, els dife-
rents grups polítics que con-
formen el consistori munici-
pal van deliberar el candidat 
que conjuminava més requi-
sits per a ocupar tan distingit 
càrrec. Finalment, durant la 
passada sessió plenària de 
desembre, i per unanimitat de 
tots els grups polítics, el candi-
dat electe va ser Joan Jesús 
Gavara Prior. 

Joan, llicenciat en 
Geografia i Història, en l’espe-
cialitat d’Història de l’Art, per 
la Universitat de València, és 
actualment professor titular 
de Geografia i Història en l’IES 
Joanot Martorell de València; 
no obstant això, compta amb 
una dilatada experiència en 
l’Administració Pública i en 
l’àmbit museístic. A més, ha 
sigut Comissari de diferents 
exposicions, ha dirigit con-

gressos d’art i compta amb 
innombrables publicacions. 

L’alcalde de Nules, David 
García, donava «les gràcies a 
la resta de candidats que es 
van postular al càrrec per la 
seua valentia i amor pel 
poble» i va traslladar l’enho-
rabona al nou cronista. De la 
mateixa manera, el regidor 
de Patrimoni, Guillermo 
Latorre, destacava de Gavara 
Prior «la seua increïble trajec-
tòria professional i acadèmi-
ca. Hui Nules està de celebra-
ció perquè compta amb un 
gran cronista».

Joan Jesús Gavara Prior.

«amb aquest reconeixement es 
vol potenciar la promoció com a 
reclam turístic d’aquesta fira 
tan arrelada que amb 15 anys de 
celebració és tot un referent a la 
nostra comunitat, a més amb la 
resta de distintius atorgats 
també es vol protegir altres fes-
tes amb molta tradició».

U Tots els grups 
polítics van elegir per 
unanimitat al candidat 
en el Ple de desembre

Les recreacions històriques són un dels atractius de la Fira de Mascarell.
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JUAN ANTONIO 

Pitarch 
Tena*

Coleccionismo

H
oy en día tenemos 
totalmente asumido 
que todas las 
Navidades se escribe 

una carta para contarles a Sus 
Majestades los Reyes Magos de 
Oriente lo que queremos que 
nos regalen la mágica mañana 
del día 6 de enero. Todos o casi 
todos lo hemos hecho de niños 
y hemos pasado el testigo a las 
nuevas generaciones, que pre-
visiblemente harán lo mismo 
con quienes vengan detrás. 

Sin embargo, la gran mayo-
ría desconoce cómo y cuándo 
surgió esta tradición. Pues 
bien, su inicio se remonta, 
como mínimo y que sepamos, a 
hace más de un siglo, ya que la 
primera carta de este tipo que 
se conserva está fechada el 14 
de diciembre de 1899. 

Es de suponer que la carta 
de la niña almeriense Amalia 
Yebra y Rittwagen, en la que 
les pedía a los Reyes Magos, 
determinados regalos, conside-
rados «muy caros», si bien hoy 
sabemos que dicha niña perte-
necía a una de las familias más 
pudientes de Almería, no fue 
ni mucho menos la primera 
que se escribió (solo que es la 
primera carta que hay a los 
Reyes Magos y que se conserva), 
ya que también apareció otra 
cartas anterior, concretamente 

Cartas a los Reyes MagosRICARDO 

Yáñez* 

de 1892, pero esta fue escrita por 
los mismísimos Reyes Magos. En 
ella, Sus Majestades de Oriente 
responden a un niño llamado 
José-María Guillén-García 
Gómez, en la que le cuentan las 
cosas buenas y las malas que 
saben ha cometido y le dejan un 
total de siete regalos. En la carta 
se citan dichos juguetes y las 
cosas que debe corregir para que 
el próximo año reciba más rega-
los. Dichas cartas se conservan 
en la actualidad en el Museo de 
la Escritura Popular. 

Otras cartas que se conservan, 
aproximadamente entre 1916 y 
1923, dirigidas a SS. MM. perte-
necen al fondo nobiliario del 
condado de Almodóvar, en la 
provincia de Córdoba. 

Hasta que llegaron los años 
50 y 60 hay muy pocas cartas 
que no sean de niños prove-
nientes de familias acomoda-
das. Y es que, hasta entonces, 
raras eras las familias humildes 
que podían permitirse algo que 
fuera más allá de la misma 
muñeca de todos los años (vuel-
ta a envolver como mucho) o 
un dulce que les sacara al 
menos un poco de la rutina de 
un día mágico como ése.  

Cuando la situación econó-
mica del país, y de las familias 
en general, se fue generalizan-
do, el envío de las mismas y los 
regalos eran ya cada vez más 
atrevidos.  

*Presidente del Grupo Filatélico y 
de Coleccionismo Noulas

Colònies Gats Nules

S
i bé és veritat que ja no 
vivim amb corrals i ani-
mals de granja a cada 
cantó, la presència de pla-

gues, raedors i els perills que 
aquestes comporten segueix 
sent tan real com fa 50 anys. 

Sempre que parlem de la 
funció dels gats de vida lliure 
ens referim a ella com a polis del 
barri. Ells són els encarregats de 
mantenir aquestes plagues 
lluny. I, per més que estiguen 
alimentats, no perden aquesta 
funció, ja que els animals 
cacen, sobretot, per instint. 

A més, tan sols amb la 
empremta vital que deixa una 
colònia felina, rates i ratolins 
ja saben on no han d’anar. Per 
desgràcia, hem pogut compro-
var més d’una volta què passa 
quan, amb mètodes antiquats i 
poc ètics, es fa desaparèixer 
una colònia: que s’ompli la 
zona de rates. No sé, dis-li 
karma… i més quan vivim rode-
jats de marjaleria i horta. 

Des de l’Associació Colònies 
Gats Nules i amb col·laboració 
amb l’Ajuntament de Nules, 
duem a terme el projecte CER, 
Captura-Esterilització-Retorn 
de l’animal al seu lloc de convi-
vència. Aquest projecte ha 
resultat, després d’anys de 
prova a moltes ciutats euro-
pees, ser l’únic mètode ètic per 
al control de la població felina. 
Amb ell, no sols queda baix 
control la natalitat felina, sinó 
que també es redueixen les 

La gran labor dels felins
molèsties que aquests anima-
lets puguen causar, com els 
marcatges territorials o les 
baralles en època de cel. 

Però, qui són l’Associació 
Colònies Gats Nules? Doncs 
són tots aquells i aquelles 
voluntaris i voluntàries que 
volen ajudar d’alguna forma 
els gats del carrer. 
Alimentadors i alimentadores, 
cuidadors i cuidadores, socis i 
sòcies... En definitiva, un grup 
de veïns i veïnes del poble als 
que ens importen els gats i 
gates del carrer i el seu benes-
tar. Un col·lectiu que s’esforça 
per protegir i defensar aquests 
animals. 

Tot aquest projecte es com-
pagina amb la recerca d’adop-
tants per als gats més dòcils. 
Una forma més de controlar la 
població felina. Has pensat mai 
a adoptar o ser casa d’acollida? 
Potser no canvies el món, però 
sí que li canviaràs el món a 
algun gatet.

El tiempo

E
stimado/a, lector/a.  
Como habrán  podido  
comprobar en mis 
recientes crónicas hago 

muchísimo énfasis en la  
forma  en  la que el cambio cli-
mático está afectándonos a 
todos aquellos que habitamos 
nuestro planeta Tierra. Este 
nos muestra con signos su tre-
mendo disgusto y malestar 
con el ser humano que la habi-
ta. Siempre se ha dicho que en 
cuestiones climatológicas se 
comienza por poco y se termi-
na por mucho, muy especial-
mente  con el clima. Hace muy 
pocas semanas, vimos sorpren-
didos en los medios informati-
vos como una ola de frío  
polar, de dimensiones desco-
munales, dejaba paralizados 

Una ola polar nunca vista en los EEUU
por completo a países como 
EEUU  y Canadá, donde se regis-
traron picos de temperatura 
que rondaron entre los  40 y los 
45 grados negativos. Valores que 
paralizaron  y colapsaron cual-
quier medio de transporte en 
est zona del planeta Tierra.  

El asfalto de las vías urbanas 
y carreteras apareció congela-
do, con carámbanos de hielo 
por doquier, amarrados en las 
cornisas de los edificios como 
queriendo desafiar  las leyes de 
la gravedad, y numerosas calles 
completamente colapsadas por 
espesores de hielo que alcanza-
ban los dos metros.  

Mi pregunta es: si lo sucedido 
en esta zona del planeta Tierra, 
debido al calentamiento global 
causado por el  ser humano, 
fuese extrapolable y volviese a 
repetirse de nuevo y con más 
virulencia en esa o en cualquier 
otra zona   del mundo, ¿no sería 
‟‟ como el inicio de un  cataclis-
mo global, con un periodo de 

fuertes glaciaciones a nivel de 
todo el planeta? Pienso que 
esta situación se puede repetir 
de nuevo, y no será ni la pri-
mera ni la última. 

Les recomiendo que si tie-
nen ocasión vean  la película 
El día de mañana, del director 
Roland Emmerich,  del año 
2004, que viene muy bien al 
hilo de este comentario. El 
film no tiene desperdicio algu-
no y al final de la película 
sales del cine con un poco de 
miedo metido en  el cuerpo. 
En su estreno causó arduas 
polémicas  y resulta que, 
como si fuese una maldición, 
este último año se cumplió. 
Resulta ser que en aquel 
momento se pensaba que la 
situación que mostraba el 
film solo podía ser algo pun-
tual que no se repetiría. Pero 
solo es cuestión de paciencia y 
esperar. Tiempo al tiempo. 

*Encargado de la estación  
meteorológica Nules

ISocietat
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José Jaime Canós Monlleó ; Un llaurador que va exercir la medicina

«El patiment forma part de la vida, 
s’ha de veure com un regal de Déu»

L ’any 2022 es va acomiadar 
amb un dia trist per al 
poble de Nules. El 31 de 
desembre ens deixava José 

Jaime Canós Monlleó (1953), 
metge i persona excepcional, 
tant és així que l’Ajuntament li 
va dedicar un carrer en 2017, en 
un acte al qual va assistir abru-
mat i molt agraït. Amb motiu 
d’aquell homenatge, el 25 de 
setembre de 2018 Laura Yustas i 
Nelo Vilar l’entrevistaren per a 
la Nulespèdia. Recuperem part 
d’aquella conversa per a recor-
dar la seua figura. 

El fet de dedicar-li un carrer 
va ser fruit de la petició 
d’alguns veïns i amb un infor-
me favorable del Cronista de la 
Vila, Vicent Felip Sempere. Així, 
el 15 de juny de 2017 l’antic 
carrer Rambleta va passar a dir-
se carrer Doctor José Jaime 
Canós en un acte multitudinari. 

Des del consistori expliquen 
que la decisió es va prendre per 
unanimitat en el Ple, perquè a 
la gent de Nules que havia 
d’ingressar o passar per 
quiròfan a l’Hospital de la 
Plana, ell anava a veure-la, 
s’interessava, l’animava i ajuda-
va, sense distincions. 

Cal destacar que 48 hores 
després de l’entrevista el doctor 
Canós anava a ser operat d’un 
càncer de pulmó, per la qual 
cosa va voler explicar la seua 
malaltia, per a parlar del dolor i 
de l’experiència religiosa que el 
va guiar tota la vida. 

Son pare i el seu avi es deien 
Pepe Simona, i l’avi matern era 
Jaume Coquelo. Quan va nàixer li 
van posar els dos noms: José i 
Jaime. Pares i avis eren llaura-
dors, ell també ho va ser: es defi-
nia com un llaurador que ha 
exercit la medicina.  

De família nulera, els seus 
pares vivien al carrer les Rendes, 
prop d’on vivia ara, intramurs 
del Nules històric. En casar-se va 
viure a Castelló uns anys i des-
prés va tornar a la vora mateix 
de la Capella de la Soledat. 

Li preguntem com és que li 
han dedicat un carrer, a la seua 
edat i amb la discreció de la seua 
activitat. Ens conta que feia 
temps que li deien que se li hau-
ria de dedicar un carrer. En 
aquell moment se li va diagnosti-
car un càncer de recte. A la seua 
consulta ell sempre ha evitat la 
paraula, prefereix tumor, no benig-
no… Diu haver tingut sempre 
clar que esta malaltia havia de 
ser un «meravellós regal del cel».  

A ell allò del carrer li pareixia 
massa, que no s’ho mereixia. 
David García, l’alcalde, li va dir 
pel setembre de 2015 que 
s’havia aprovat per unanimitat. 

acte d’inauguració, amb la sin-
gularitat que en una inaugura-
ció normal l’homenatjat no 
parla, i en canvi ell estava allí 
xerrant. Va contar la seua vida i 
va dir que les tres decisions més 
importants no les va prendre 
ell: creu que van ser voluntat 
directa de Déu. 

La primera va ser estudiar 
medicina, cosa que va fer per 
acontentar a son pare. Este va 
faltar poc després, quan ell esta-
va en segon amb 19 anys, i va 
pensar deixar-se la carrera i 
anar-se’n a Dret, però el va fre-
nar sa mare. Era l’any 72, sa 

José Jaime s’emociona (ens conta 
que en la inauguració del carrer 
va demanar que quan s’emocio-
nara li aplaudiren, i així es dissi-
mulava), com ho va fer aquell 
dia, però va dir que no ho ente-
nia i que no ho volia. Va dema-
nar tres dies per pensar-s’ho; a 
casa la família va tindre molta 
alegria i ell es va decidir a accep-
tar amb humilitat. Al següent 
plenari va anar a agrair-ho, i la 
sorpresa és que tots els regidors 
de tots els partits havien tingut 
contacte personal amb ell.  

Van passar 20 mesos, però en 
juny de 2017 va acceptar fer un 

mare i sa tia es van fer càrrec de 
la hisenda familiar, en un món 
d’homes, i ell hi treballava els 
caps de setmana, assumint tots 
els mals de cap que són propis 
de l’agricultura. Va acabar els 
estudis als 22 anys i tenia pen-
dent la mili, però com estava 
molt primet es va lliurar. Se’n 
va tornar a principi d’any però 
no podia matricular-se en Dret 
fins al curs següent. Volia ser 
diplomàtic, però per aconse-
guir-ho el camí més directe era 
tindre idiomes i Dret. Li va tru-
car Ramonet Royo per avisar-lo 
d’un treball i ja no ho ha deixat 
fins ara. Diu rotundament que 
mai no li ha agradat la medici-
na, va exercir-la perquè ha tin-
gut moltes compensacions: 
especialment per part dels 
malalts, la satisfacció d’ajudar a 
la gent. Diu que quan estem 
malalts som molt agraïts. 

José Jaime va estar en 
quiròfan deu anys, amb un tre-
ball que li provocava patiments. 
Aleshores va tindre un dolor 
precordial i van veure que tenia 
un infart; tenia trenta i pocs 
anys i ell va tindre clar que 
s’havia acabat la seua vida mèdi-
ca. Va parlar amb el seu cap, 
Ricardo Corell, i li va anunciar 
que era el seu últim dia. Li van 
proposar que fóra consultor, 
que no entrara a quiròfan. 
Finalment, diu que els últims 
cinc o sis anys per fi ha gaudit la 

medicina, amb una normativa 
amb què havia de treballar 40 
hores en compte de 24. Diu que 
ho gaudia perquè se sentia útil, 
era un treball molt gratificant, 
feia el bé i els paguen molt bé. 
Ell volia seguir però la malaltia 
es va interposar. 

La segona decisió és que és 
supernumerari de l’Opus Dei, 
una altra cosa que mai s’havia 
pensat. Quan va acabar als sale-
sians de Borriana va anar amb 
els pares a buscar un col·legi 
major a València. Anaven bus-
cant el d’una certa ordre, es van 
enganyar i van fer cap a un 
col·legi major de l’Opus Dei. Ell 
no volia entrar en eixe, però una 
vegada dins ja no en va voler 
veure cap altre. Tot i les seues 
reserves inicials, als tres anys es 
va fer de l’Obra. Diu que l’Opus 
Dei li ha ensenyat a resar, i això 
l’ha dut a ser amic de Déu. Diu 
que això sustenta la seua vida, el 
que li ha donat forces per a tin-
dre una vida tan activa. Creu 
que ha sigut una vida plena, pro-
ductiva, i no té por a la vida ni a 
la mort. L’Opus Dei li va ajudar a 
veure darrere de cada persona a 
un fill de Déu: no hi ha ideolo-
gies, no hi ha situació econòmi-
ca… Tots iguals. 

La tercera decisió va ser 
casar-se amb la seua dona, amb 
Grisel. La considera un regal del 
cel, diu que és meravellosa i que 
tenen una relació extraor-
dinària, tot i que van patir molt 
junts per la seua malatia. 

 
DÉU EN LA CREU 
Però diu que el patiment forma 
part de la vida i s’ha de veure 
com un regal de Déu, que on 
més està Déu és en la creu i que 
el patiment ens du a ell.  Diu 
que la creu es pot omplir amb 
la presència de Déu, i que així 
tot és més suportable. En el seu 
cas té la gran sort de tindre cen-
tenars de persones resant per 
ell i per la seua família. I que 
este dolor de tant de temps 
l’estan portant amb alegria i 
amb pau. Que és una gràcia de 
Déu i que no té explicació. Diu 
que creu però que no sap en 
què creu, que espera però no 
sap què espera, que sap què és 
l’amor perquè té la gran sort de 
ser estimat per molta gent, per 
la família però també per gent 
que no coneix; també ha procu-
rat donar amor, però no sap 
què és l’amor de Déu. 

José Jaime no vol ser exemple 
de res, diu que només ha inten-
tat fer el que devia, que ho ha 
aconseguit en part i que li 
haguera agradat fer més coses, 
que ha sigut un instrument en 
les mans de Déu.

MÉS QUE UN METGE

Una vida activa amb 
nombroses iniciatives
– José Jaime va estudiar Medicina, 
va fer l’especialitat de Cirurgia, va 
obtindre la plaça en la Seguretat 
Social, va fer el doctorat i va treba-
llar a l’Hospital de la Plana. La seua 
vida va ser molt activa: va ser presi-
dent de Pro-Vida en Castelló més 
de deu anys, des d’ahí van muntar 
el Banc d’Aliments, d’on va ser 
vocal. Va ser delegat de l’Associació 
d’Amics de la Universitat de 
Navarra i vicepresident del Club de 
Debat Debate 21 de Castelló. Va 

muntar MediNules, una clínica de 
medicina general i especialitats, 
amb Alberto Sánchez de Mora; va 
ser conseller de la Caixa Rural; va 
ser vicepresident de Nulexport 
més de 10 anys. Va ser cofundador 
dels col·legis Torrenova i Miralvent, 
de Betxí, on va estar en el comitè 
directiu 15 anys. Era col·laborador 
del Comedor Social del seu amic el 
Padre Ricardo. Va ser president de 
la Residència de Majors de Nules… 
i moltes més coses.

José Jaime Canós, a la seua casa, durant l’entrevista per a la Nulespèdia el 25 de setembre de 2018.
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 IAgricultura 

El cuiner Sergio Salvador i el regidor César Estañol van presentar la iniciativa.

Promocionen la 
clemenules amb un 
festival gastronòmic

Amb l’objectiu de seguir 
promocionant i posant 
en valor la Clemenules 
l’Ajuntament de Nules 

ha organitzat el Festival 
Gastronòmic Clemenules que 
tindrà lloc del 13 al 15 de gener 
a la plaça Major de la localitat. 

De fet, aquest festival 
s’emmarca en la tradicional 
Festivitat de la Clemenules que 
enguany es reprén després de la 
pandèmia. De manera que, en 
els pròxims mesos hi haurà a 
Nules diferents activitats al vol-
tant de la Clemenules i que baix 
el lema Nules Origen 
Clemenules, «s’englobarà tots 
els valors que ens fan sentir 
orgullosos de ser el bressol de la 
reina de les clementines, de pro-
duir-la i impulsar aquesta varie-
tat a tot el món», matisa César 

Del 13 al 15 de gener, l’Ajuntament organitza a la plaça 
Major un esdeveniment per a posar en valor la taronja local

Estañol, regidor d’Agricultura. 
Amb tot, la idea és sensibilit-

zar especialment els més joves i 
a la resta de la població en els 
valors de la Clemenules lligats 
al municipi com ara història, 
tradició, economia, patrimoni, 
cultura, medi ambient, art, 
suport al territori, o la manera 
de ser; i també es vol home-
natjar al llaurador de Nules. 

Per tant, tornaran a portar-se 
a terme activitats com ara els 
desdejunis saludables en les 
escoles, les experiències agríco-
les enfocades als joves, i el tradi-
cional acte Homenatge al 
LLaurador. 

No obstant això, divendres 
13, dissabte 14 i diumenge 15 de 
gener Nules es convertirà en el 
centre gastronòmic de la 
Clemenules amb una fira  que 

U LA COOPERATIVA LLIURA 
LES CISTELLES SORTEJADES 
ENTRE ELS SEUS CLIENTS

La Cooperativa Agrícola Sant Josep 
de Nules va sortejar com cada any 
tres cistelles de Nadal, un obsequi 
perfecte per a les festes més espe-
cials. Com és habitual, una de les cis-

telles es va sortejar entre els clients 
de la benzinera, un altra entre els del 
Charter i per últim una tercera entre 
els del supermercat de les platges. Els 
afortunats ja han rebut el seu premi.

albergarà productes derivats de 
la Clemenules, gastronomía 
amb Clemenules, tallers, con-
cursos de cuina per als més 
joves, hi haurà també concurs 
de plats amb Clemenules de res-
taurants de la província, es 
comptarà amb una exposició de 
plats de cuiners de prestigi, fins 
i tot hi haurà un show cooking 
per a totes les persones assis-
tents, i una mostra gastronòmi-
ca a càrrec de l’Associació Amas 
de Casa de Nules, «tot açò ame-
nitzat amb música i actuacions 
en directe», matisa Estañol. 

Cal assenyalar que el Festival 
Gastronòmic de la Clemenules 

compta amb la col·laboració de 
Sergio Salvador, cuiner i 
assessor gastronòmic, qui 
comenta que «es vol donar visi-
bilitat a aquest producte i pre-
sentar-lo com un ingredient de 
futur amb el que es pot cuinar 
diferents tipus de plats». 

Estañol juntament amb 
Salvador van presentar el cartell 
d’aquest festival que vol posar el 
focus en el sector de l’hostaleria 
local i de la resta de la província 
de Castelló. També el comerç 
local col·laborarà en aquesta 
programació decorant els apara-
dors amb motius relacionats 
amb la Clemenules.

  PROGRAMA
 VIERNES 13

18.00  Inauguración: Casetas expo-
sición, Casetas restaurantes, 
Food truck, Música a cargo de 
DJ, Montaje general de feria.

SÁBADO 14

10.30  Desayuno de la Asociación 
Amas de casa. Zumo de cle-
menules, Pastel de clemenules.

11.30  Taller de productos derivados 
de la clemenules a cargo de 
Sergio Salvador y María Querol.

13.00  Master Class gastronomía 
aplicada a la clemenules a car-
go de Vicky Sevilla y Sergio Sal-
vador.

16.00  Final Master Chef junior con 
participantes de 3º y 4º de pri-
maria de los centros de Nules.

17.00  Muestra gastronómica de 
la Asociación Amas de casa. 
Ojaldre de clemenules, Pastel 
de clemenules.

17.00  Taller de Pokes de María Que-
rol.

18.00  Show cooking de Jorge Len-
gua del restaurante La Sucu-
lenta.

18.30  Concierto de Pascual Riera.

19.30  Concierto del grupo Insolen-
tes.

DOMINGO 15

11.00  Concurso de cocineros.

13.00  Show cooking a cargo de 
Balbina Cano de Casa Rabitas 
de Nules, con degustación de 
tocinillo de clemenules.
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 IEsports 

La darrera cursa de l’any corona a 
Fernando Martínez i Mireia Briones

N ules va acomiadar l’any 
esportiu amb la tretze-
na edició de la San 
Silvestre, organitzada 

un any més per la Regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament i el 
Club d’Atletisme Noulas. 

L’esdeveniment esportiu tor-
nava després de la seua absència 
per la covid i va mantindre el 
poder de convocatòria d’anys 
enrere amb quasi 400 partici-
pants entre totes les categories, 
des de les infantils a la prova 
reina, a més del que ja s’ha con-
vertit en tot un clàssic d’aquest 
tipus de competicions a Nules, 
la cursa per a participants amb 
diversitat funcional de l’associa-
ció local Estem, els quals van 
tornar a demostrar que no hi ha 
diferències a l’hora de gaudir de 
la pràctica esportiva. 

La San Silvestre de 2022 no 
ha format part del Circuit de 
Carreres Populars de Nules, que 
conclourà definitivament amb 
la celebració de la seua gala de 
lliurament de trofeus, prevista 
per al proper 21 de gener, però 
també va ser competitiva. 

Els més ràpids en completar 
el circuit van ser Fernando 
Martínez i Mireia Briones. Pel 
que fa als millors corredors 
locals, el podi masculí el va 
encapçalar Javi Nebot, segon en 
la prova absoluta, seguit en 
meta per Marcos Ripollés i 
Diego Piqueras. En categoria 
femenina va dominar la cursa 
Paloma Arnau, amb Elena 
Arjona en segon lloc i  Sara 

La XIII San Silvestre va tornar després de la covid i va comptar amb 400 participants, entre els quals Javi Nebot i Paloma Arnau van ser els millors atletes locals

La San Silvestre de Nules es va convertir un any més en tota una festa.

Les tres millors classificades de Nules i els tres primers locals van pujar al podi per a rebre els seus trofeus.

Llidó, en tercer. 
La prova va mantindre un 

any més la tradició de premiar 
la millor disfressa amb el pes 
dels guanyadors en taronges, 
gràcies a Cítrics Nules. Aquesta 
vegada el premi va ser per al 
grup Ho-ho-ho Feliz Navidad, 
integrat por diversos corredors i 
corredores vestits de rens i 
follets de Papà Noel. 

L’esdeveniment es va comple-
tar amb una recollida solidària 
d’aliments i també es va repar-
tir xocolata calenta en meta per 
a tots els participants, amb la 
qual cosa el final de la San 
Silvestre va ser molt dolç.

El grup Ho-ho-ho Feliz Navidad va guanyar el premi a la millor disfressa.

U LAIA FERRANDIS I NADIA 
DE LA FUENTE JA ESTAN 
ENTRE LES SET MILLORS 
JUDOKES D’ESPANYA

Les judokes Laia Ferrandis i Nadia de 
la Fuente, que entrenen a Nules amb 
Pedro Fandos, van brillar en la super 
copa d’Espanya cadet a Pamplona.  
Laia en -57kg va aconseguir un setè 
lloc després de caure en la classifi-
catòria per al medaller per una deci-
sió arbitral. Nadia va sorprendre amb 
un altre setè lloc en -70kg, on està 
demostrant un gran potencial tot i 
tindre un any menys. Totes dues, 
doncs, ja estan entre les set millors 
d’Espanya i el seu entrenador està 
segur de que prompte estaran llui-
tant per medalles. Les dues es supe-
ren dia a dia i això és gràcies al seu 
esforç i constància.
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El primer Duatló Familiar de 
Nules reuneix 200 participants
Pares, mares i fills van gaudir junts amb la proposta del Trinoulas i la Regidoria d’Esports

N ules va iniciar el nou 
any esportiu amb la pri-
mera edició del Duatló 
Familiar que van orga-

nitzar el Club Trinoulas i 
l’Ajuntament mitjançant la 
Regidoria d’Esports que dirigeix 
el regidor Gabriel Torres. 

La prova va ser tot un èxit 
amb la participació de prop de 
200 esportistes entre pares, 
mares i fills, molts d’ells d’altres 
poblacions. Hi van participar, 
entre d’altres, clubs com el 
Trilavall de la Vall d’Uixó, el 
Tritrail de Castelló o el 
Correcaminos de València. I és 
que el fet de celebrar-se en un 
dissabte i encara en el periode 
nadalenc, va fer que molts 
pogueren participar d’un esde-
veniment esportiu i familiar. 

Es van disputar tres curses, 
per a nascuts entre els anys 
2008 i 2012, 2013 i 2017, i final-
ment del 2018 i posteriors. 

Els joves participants van realitzar el segment de ciclisme.

El Trinoulas va aconseguir un nou èxit amb el primer Duatló Familiar i tots s’ho van passar d’allò més bé.

El sensei del Butokukan 
de Nules guanya el  
I Nacional d’iai jitsu

Pascual Julià, durant la seua participació al Nacional d’iai jitsu.

 

així la seua capacitat i destresa 
en aquesta difícil disciplina. 

Tot i aquesta nova fita, 
Julià comenta que encara «em 
queda un gran camí per a 
igualar i estar al nivell dels 
meus professors i amics japo-
nesos». També afegeix que des 
d’Espanya, tal com van fer 
l’any 2019 abans de la 
pandèmia provocada per la 
covid-19, la selecció espanyola 
provarà de fer un bon paper 
en el Campionat 
Internacional que se celebrarà 
aquest 2023 a Tokio. 

El campionat nacional va 
ser dirigit pels mestres nacio-
nals de més alt nivell, Hanshi 
José Miranda i Renshi Juan 
Jesús Miranda. També van vin-
dre expressament des de Japó 
els grans mestres Hanshi 
Masaharu Mukai i Renshi 
Keisuke Shimizu, que van cer-
tificar la competició.

El Club Nihon Kobujutsu 
Butokukan de Nules, junta-
ment amb el Nihon Budo 
l’Arenal Burriana van repre-
sentar a la Comunitat 
Valenciana en la primera edi-
ció del Torneig Nacional Iai 
Jitsu d’Espanya, el qual es va 
disputar a finals de novembre 
en Llers (Girona). 

El representant provincial 
va ser el sensei dels dos clubs, 
Pascual Julià Julià, veí de 
Moncofa, qui va participar en 
la categoria sènior Cinturons 
Negres de Tameshigiri cort 
reial de wara japonés, amb un 
tatami portat des del país del 
sol naixent especialment per a 
aquest torneig, segons les nor-
mes del campionat. 

Julià va poder obtindre 
aquesta vegada l’anhelat pri-
mer lloc en aquesta categoria, 
després de realitzar uns exerci-
cis de gran nivell, demostrant 

U PREMI PER AL DUATLÓ 
SPRINT MASCARELL COM     
A PROVA MÉS SOSTENIBLE 
DE LA COMUNITAT 

El club de triatló de Nules Trinoulas 
va ser un dels més guardonats en la 
gala anual de la Federació de Triatló 
de la Comunitat Valenciana, celebra-
da el 17 de desembre a Cullera. 
D’una banda, la primera edició del 
Duatló Sprint Mascarell, organitzat el 
9 d’abril pel club i l’Ajuntament de 
Nules mitjançant la Regidoria 
d’Esports, va rebre el premi com a 
Prova més sostenible. El Trinoulas 
també va meréixer el Segell de Plata 
d’Escola de Qualitat. I per arrodonir 
aquests reconeixements, la jove 
Daniela Sanz va ser tercera en el ràn-
quing de triatló infantil de Castelló, 
premi que va recollir, així com també 
les altres distincions per al Trinoulas.

Les joves atletes nuleres Vega Rubio 
Romero i María Martí van ser terceres 
per equips amb el Playas de Castellón 
en el Campionat d’Espanya sub-16 
d’atletisme disputat al desembre.

U VEGA RUBIO I MARÍA 
MARTÍ, TERCERES EN EL 
NACIONAL SUB-16

Primer els adults feien un tram 
a peu, després els menors realit-
zaven el segment en bicicleta i 
per últim majors i menuts feien 
junts el darrer tram fins la zona 
de meta, on tots els joves van 
rebre la seua medalla ja que el 
duatló no va ser competitiu. 

En acabar la prova tots van 
gaudir amb xocolata calenta 
gràcies a les Mestresses de Casa. 

La zona de meta es va situar a 
la plaça Major i les proves es van 
desenvolupar al seu voltant, per 
la qual cosa tot el centre va 
viure un matí molt esportiu.
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Opinión

S omos conscientes de la situa-
ción económica que estamos 
atravesando estos años (pan-
demia, guerra entre Rusia y 

Ucrania, inflación…) y de las conse-
cuencias que ello tiene para la per-
sona valiente que todos los días se 
pone en pie con ilusión para levan-
tar la persiana de su negocio y ofre-
cer servicios y productos al conjun-
to de la ciudadanía.   

En los últimos años han sido 
diversas las campañas de dinamiza-
ción comercial, enmarcadas bajo la 
marca Activa Nules, que hemos 
puesto en marcha desde el 
Ayuntamiento con el objetivo de 
promover las compras en el comer-
cio local.  

 
BONIFICACIÓN DEL IBI 
Después de un tiempo de estudio, y 
a propuesta del equipo de gobierno, 
el pleno del Ayuntamiento ha apro-
bado una bonificación del 95% del 
IBI a partir del 1 de enero del 2023 
para los comercios de Nules. Es una 
medida de apoyo al comercio, a la 
pyme, a los emprendedores que, 
estamos convencidos, facilitará la 
apertura de nuevos negocios en 
nuestra localidad con el impacto 
positivo que ello conllevará para el 
municipio.  

 
SUELO INDUSTRIAL 
En estos últimos años, es indudable, 
ha habido una apuesta decidida por 
el crecimiento del suelo industrial 
que ha posibilitado y posibilitará la 
ampliación de grandes empresas y 
la instalación de otras nuevas. Ello 
supone, necesariamente, mayores 
ingresos para el Ayuntamiento de 
Nules que compensamos rebajando 
los impuestos a los comerciantes y 
pequeños empresarios, y que nos 
permitirá la puesta en marcha de 
varias líneas de ayuda dirigidas a 
emprendedores y a la contratación 
de desempleados de Nules por parte 
de las empresas.  

Estas medidas se enmarcan den-
tro de nuestro plan estratégico para 
lograr el crecimiento de nuestro 
municipio y generar oportunidades 
de futuro, siendo otra medida 
importante el crecimiento del suelo 
industrial. 

 
SOLICITUD 
Los interesados en solicitar la boni-
ficación del 95% en el IBI ya para el 
ejercicio 2023 han de presentar la 
solicitud de bonificación en el regis-
tro de entrada del Ayuntamiento de 
Nules antes del 20 de enero del 
recién estrenado 2023. 

Centrats en Nules (CeN) vamos a 
seguir estando al lado de nuestros 
comercios y autónomos con el obje-
tivo de seguir dinamizando la eco-
nomía local y construir el Nules del 
futuro, siendo un municipio de pro-
greso y oportunidades. 

Al lado de nuestros 
comercios

CeN

E l año arranca con aires de cam-
bio. Los que demanda una 
población cansada de ver cómo 
su Ayuntamiento no solo es 

incapaz de resolver problemas trivia-
les sino que además genera otros de 
envergadura que condicionan la vida 
y la economía de las familias. 

Es lo que opinan muchos agriculto-
res que siguen pensando que su profe-
sión tiene todo el futuro por delante. 
Es lo que pensamos en el PP por más 
problemas que provoquen quienes 
gobiernan. Bien lo saben aquellos veci-
nos de Nules que tienen sus fincas 
junto a las que el Ayuntamiento posee 
y que este alcalde ha abandonado 
hace años. Tanto la parcela de 
Nazarenos como la del Tossal son hoy 
ejemplo de la política que arruina, la 
que convierte en tierra yerma cultivos 
que otrora eran fértiles. 

La tierra es nuestro orgullo, como  
nuestros agricultores, y mantenerla es 
una obligación. Tras tantos años de 
pérdidas, llega el momento de empe-
zar a ganar. Y en el PP estamos prepa-
rados para que este desprecio hacia la 
base económica de tantas familias de 
Nules se convierta en inversión y opor-
tunidad. Creemos que la tierra es orgu-
llo de nuestro pueblo porque a base de 
esfuerzo, nuestros héroes dieron nom-
bre a una variedad citrícola que hoy es 
emblema de todo lo bueno que tiene 
nuestro municipio. Preservar su fruto 
es tender puentes hacia el desarrollo y 
apostar por las oportunidades que esta 
profesión merece. 

Para lograrlo, en el PP estamos 
decididos a trabajar para recuperar 
esas parcelas que hoy quien nos 
gobierna ha decidido abandonar. Nos 
dejaremos la piel por apoyar una acti-
vidad que llevamos en nuestro ADN y 
que es nuestra pasión, como ha podi-
do comprobar en primera persona 
nuestra presidenta provincial, Marta 
Barrachina, que ha arrancado año 
visitando una de nuestras cooperati-
vas citrícolas y reuniéndose con la 
Associació de Llauradors de Nules. 

No se trata de etiquetas, ni de pro-
paganda, se trata de convicción con 
hechos y medidas concretas. Exigimos 
un nuevo acuerdo comercial entre la 
UE y el África meridional que garanti-
ce el cumplimiento de los controles de 
la fruta de terceros países. Planteamos 
medidas económicas que ayuden a 
nuestros productores a reducir los cos-
tes de producción y frenar el abando-
no de campos. Planteamos programas 
que incentiven la instalación de pane-
les solares que permitan aliviar costes 
a las comunidades de riego y a las 
explotaciones. Y reivindicamos un 
programa fiscal agrícola que reduzca 
al mínimo posible los impuestos al 
gasóleo agrícola profesional y posibili-
te la rebaja del IVA de los fertilizantes. 

Medidas reales que pondremos en 
práctica tan pronto como goberne-
mos porque nuestra agricultura no 
puede esperar. Nules urge el cambio.

El orgullo de  
ser agricultor

PP

J a es gener i comença l’any elec-
toral. En maig són les eleccions 
municipals i tots els partits 
volem ser la millor opció de 

govern. Els socialistes també. Per 
aquest motiu estem preparant el 
que seran les nostres accions per 
poder arribar a totes les parts del 
municipi amb el nostre missatge, el 
nostre projecte.  

El nostre candidat és l’actual por-
taveu Adrián Sorribes, persona prepa-
rada i que ha demostrat saber treba-
llar en l’Ajuntament en els diferents 
àmbits que ha tingut que gestionar. 
En breu anirem anunciant l’equip de 
persones que l’acompanyaran en 
aquest projecte per impulsar Nules. 
Perquè aquest és el nostre propòsit, 
impulsar la societat del nostre muni-
cipi endavant.  

Impulsar la nostra cultura i la nos-
tra llengua que son el nostre lligam 
com a poble. Impulsar el comerç i 
l’economia per generar més oportu-
nitats al nostre municipi. Impulsar 
l’esport amb millors infraestructures 
per a la seua pràctica. Impulsar més 
serveis a les nostres platges, a 
Mascarell... 

I per això necessitem ser qui 
impulse les politiques municipals. 
Desprès de cuatre anys encara no 
tenim el Pla Especial de la Marjaleria, 
el Pla Especial de Mascarell, no tenim 
ni un esborrany del nou Pla General 
Urbà de Nules. Les contractacions 
municipals no avancen. El contracte 
de l’autobús ha sigut un desastre i 
ara tenim un autobús que roda sense 
contracte ni licitació, la neteja de 
parcel·les agrícoles altre ampastre, el 
de basures acumula desde maig del 
2022 una sèrie d’incompliments 
sense que els responsables polítics 
facen res. La neteja és a dia de hui un 
contracte fallit. 

 
IMPULSAR PROJECTES 
Però encara estan en l’oposició, la 
nostra tasca per impulsar projectes 
ha estat positiva. Hem recuperat el 
projecte del Casal Jove i negociat des-
bloquejar l’ampliació de la piscina. 
Hem impulsat el projecte del 2016 de 
crear una piscina descoberta l’ESCU-
DE; la compra de cases per ampliar el 
CEAM o el Museu de Medallística; la 
compra de l’edifici que albergarà el 
nou Museu de la Vila per a Nules; la 
compra de solars per obrir els carrers 
Mariano Huesa o l’avinguda Jaume I 
o negociar la compra de un local 
social per a les platges de Nules.  

I aço perquè la responsabilitat de 
fer un Nules millor la tenim tots el ¡s 
regidors, estem en el govern o en 
l’oposició.  

Per tot açò, perquè no tenim que 
dir lo que farem sinó que podem 
demostrar com fem les coses es però  
que sentim que som la millor opció 
per a Nules, Mascarell i les platges de 
Nules. Suma’t al nostre equip per 
impulsar el nostre poble!

Comença  
la campanya

PSPV-PSOE

F a ja quasi 8 anys els veïns i 
veïnes de Nules ens varen 
donar un mandat que al nostre 
modest entendre hem complit 

i continuarem complint, i el mandat 
va ser posar per davant els interessos 
locals als partidistes. Així va ser com 
vam accedir a entrar en un equip de 
govern variat, aconseguint donar un 
aire nou i vital a un Nules que es tro-
bava en decadència per l’amiguisme, 
l’enchufisme, el sotmetiment a 
ordres partidistes i amb un tuf a 
ranci que tirava d’esquena. 

Quatre anys després al 2019 el 
poble va castigar el nostre treball 
deixant-nos amb un sol regidor, i 
vam fer examen de consciència, que 
havíem fet malament per a rebre 
aquest resultat tan pobre? 

Vam vore com havíem sigut els 
ximples del pacte, tots els nostres 
regidors es van matar a treballar per 
al poble i varem anar deixant de cos-
tat el vessant polític (donar-nos auto-
bombo, eixir en més fotos, muntar 
polèmiques inexistents etc.) o com 
nosaltres diem vore qui la té més gran. 

Tot i així varem tornar a apostar 
per l’interés municipal per damunt 
del partidista i veient que podríem 
ajudar decidirem continuar amb 
regidories delegades al càrrec de la 
nostra companya Rosa Ventura, 
sense pertànyer a l’equip de govern, 
som així de rars. 

Però estem molt contents del tre-
ball realitzat des de 2015: Tallers 
d’Ocupació (Labora), inversió en els 
col·legis (Pla Edificant); potenciació de 
la nostra llengua, educació i cultura, 
en coordinació amb diferents associa-
cions locals com La Corretjola o 
Abraçam i Lactància i Criança; cedir a 
diverses associacions un espai físic on 
poder reunir-se a la finca  adjacent al 
saló multifuncional, creació del 
Museu de Memòria Oral de Nules, 
conegut com Nulespèdia; creació d’un 
pla de manteniment i regularització 
d’edificis municipals, emissió dels 
plens per televisió, creació d’assem-
blees veïnals, elecció de l’alcalde de 
Mascarell pels seus veïns i veïnes, 
potenciar l’associacionisme; crear 
l’Espai Verd Viu, un espai a l’aire lliure 
on interrelacionar-se persones de dife-
rents generacions; elaborar el projecte 
i redacció dels planells per a la refor-
ma integral del Casal Jove i la Casa de 
la Cultura, ide moment ho deixem ací 
per manca d’espai a la columna. 

Tot això ho varem gestionar nosal-
tres, sí, ni els que estan ni els que s’en 
varen anar, ho ha fet Més Nules i ens 
enorgulleix explicar-ho. 

Només ens queda un xicotet 
dubte, com haguera pogut ser aques-
ta legislatura si el PSPV no haguera 
anteposat el seu orgull al bé local, i 
des del minut u de l’inici de la 
mateixa no s’haguera confabulat 
amb el super equip de la reconquesta 
per a torpedinar la línia de flotació 
d’un equip de govern en minoria.

Complim i 
complirem

Més Nules
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 I  Agenda

FARMÀCIES DE GUÀRDIA DE GENER

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 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
CL SAN BARTOLOME, Nº 2

DIA
 10
 11
 12
 13
 14

 DIA
 15
 16
 17 
 18
 19

 DIA
 20
 21
 22 
 23
 24

DIA
 25
 26
 27
 28
 29

DIA 
 30
 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 Nules tornarà a celebrar la 
tradicional festivitat de sant 
Antoni el proper diumenge 15 
de gener. El Convent serà el 
punt de trobada des d’on els 
veïns, acompanyats per les 
seues mascotes i cavalls, aniran 
fins la capella del sant, on es 
beneïran els animals i es reparti-
ran les coquetes.

LA FESTIVITAT DE SANT ANTONI 
ES CELEBRA EL 15 DE GENER AMB 
LA BENEDICCIÓ DELS ANIMALS

U El cicle de conferències sobre 
la Transició ‘La concordia fue 
posible’ es reprén el dimarts 17 
de gener al Teatre Alcázar amb 
una conferència de Miquel 
Roca, un dels pares de la 
Constitució de 1978. I el 31 de 
gener, taula rodona amb 
Alberto Aza, José Ramón Caso i 
el general Andrés Cassinello.

MIQUEL ROCA PARTICIPA EL         
17 DE FEBRER EN EL CICLE                
‘LA CONCORDIA FUE POSIBLE’

U El divendres 3 de febrer el 
Club de Lectura de Cosas&Musas 
celebrarà el seu setè aniversari 
amb un convidat molt especial, 
el periodista i escriptor valencià 
Máximo Huerta, que parlarà 
sobre el seu llibre Adiós, pequeño, 
a les 20.00 hores en la Biblioteca 
Municipal José Vte. Felip 
Monlleó.

SETÈ ANIVERSARI DEL CLUB         
DE LECTURA DE COSAS&MUSAS 
AMB MÁXIMO HUERTA

U El proper dissabte 4 de febrer 
el Saló Multifuncional acollirà 
des de les 21.00 hores un ‘Sopar 
de gala i festa de majoria d’edat 
de Nules’ al qual l’Ajuntament 
ha convidat tots els joves que 
hagen fet 18 anys durant 2022, 
així com els que ho van fer en 
2020 i 2021, ja que la pandèmia 
va impedir fer aquesta festa.

PRIMER SOPAR DE GALA I FESTA 
PER ALS JOVES DE NULES QUE 
HAN COMPLIT 18 ANYS EN 2022

U El guitarrista Pedro Navarro 
actuarà de nou a Nules, on no 
ho feia des de fa cinc anys. El 
nuler oferirà el pròxim 25 de 
febrer un concert de flamenc al 
Teatre Alcázar. L’artista Israel 
Fernández també participarà en 
La nit flamenca. Les entrades, ja a 
la venda en Ticketmaster i esta-
bliments de Nules i Castelló.

PEDRO NAVARRO PORTARÀ              
‘LA NIT FLAMENCA’ AL TEATRE 
ALCÁZAR EL 25 DE FEBRER
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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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