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Reconeixement a 
l’esport local en 
una gran gala

U L’Ajuntament de Nules va 
tornar a celebrar la Gala de 
l’Esport al Teatre Alcázar, on 
es va retre homenatge tant a 
promeses com a esportistes 
consagrats, i també als 40 
anys de Jocs Esportius. PÀG. 12

Aproven un 
pressupost de 18 
milions per a 2023
U L’Ajuntament de Nules va 
aprobar en el plenari del 23 
de febrer un pressupost de 18 
milions d’euros per a l’exer-
cici de 2023. Es rebaixa el 
deute al 6,07% i es destinen 4 
milions a inversions. PÀG. 2

Nules reuneix els 
municipis afectats per la  

Llei de Costes

Homenatge per 
a cinc dones 
nuleres el 8-M
Cinc dones emblemàtiques 
del municipi van rebre la 
insígnia d’or de Nules dins 
dels actes del Dia 
Internacional de la Dona. PÀG. 3
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  IMunicipal

Quasi tres milions per a 
contractes d’ocupació
U L’Ajuntament de Nules està 
treballant en el desenvolupa-
ment de nous programes 
d’ocupació que es posaran en 
marxa en els pròxims mesos, 
amb els quals es busca el 
foment de l’ocupació i la 
millora de l’ocupabilitat. 

Enguany compta amb un 
total de 2.762.719,1 euros per 
a la contractació de personal 
subvencionats pel Servei 
Valencià d’Ocupació i 
Formació (LABORA) i també 
pels Fons Europeus. I compta, 
a més, amb tots els programes 
que LABORA ha ofert per a 
l’ocupació.  Així mateix, 

d’aquests programes mixtes 
de formació i ocupació es 
podran beneficiar 121 veïns i 
veïnes del municipi. 

 
DOS TALLERS MIXTES 
En breu començaran dos tallers 
mixtes d’ocupació i formació, 
com ara els projectes T’avalem 
enfocats a persones desocupa-
des menors de 30 anys inscrites 
en el Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil. I el programa 
Et Formem, dirigit a persones 
desocupades sense límit d’edat, 
amb dificultats d’inserció labo-
ral o que pertanyen a col·lectius 
vulnerables.

David García i Guillermo Latorre van donar les claus del nou pressupost.

Nules aprova un pressupost de 
18 milions per a l’exercici 2023

L ’Ajuntament de Nules va 
aprovar el 23 de febrer el 
pressupost per a l’exercici 
2023 amb un import total 

de 18.145.464,41 euros, del qual 
l’alcalde, David García, i el regi-
dor d’Hisenda, Guillermo 
Latorre, van coincidir a assenya-
lar que «és un pressupost molt 
ambiciós i el més quantiós que 
ha tingut el municipi de Nules». 

S’ha augmentat un 24% la 
quantia respecte a l’últim pressu-
post, ja que s’ha passat de 
13.801.504,63 l’any 2022 a 
18.145.464,41 en 2023. Es destina 
un total de 7.361.550 al capítol I 
per a despeses de personal per a 
fer front a l’increment salarial 
tant estatal com local, al fer efec-
tiu en aquest pressupost l’acord 
amb els sindicats del consistori. 
Altre capítol que té una impor-
tant quantitat, 5.594.656,94 
euros, és la destinada a l’activitat 
diària del consistori. 

A més, es destina 
4.272.860,01 euros a inversions 
com el PAI Alfondeguilla amb 
817.760,01 euros, l’asfaltat de 
camions rurals amb 110.000 
euros o la millora de l’accessibi-
litat i la seguretat del vial Racó 
amb 220.125,60 euros, actua-
cions a les quals cal sumar un 
milió i mig del romanent. I es 
contemplen en aquest exercici 
les obres de remodelació del 
Casal Jove i Casa de la Cultura o 
les actuacions del Camí la Mar 
per a evitar inundacions. 

Latorre comenta que, per pri-
mera vegada, el deute baixa del 
milió d’euros i la previsió és que 
en aquest exercici s’arribe al 
6,07% «l’any 2022 el deute 

L’Ajuntament rebaixa el deute fins al 6,07% i destina quatre milions d’euros a inversions

municipal era d’1.143.218,18 
euros i amb aquest pressupost 
se situarà en 937.599,27 euros, 
el que significa que arribarem a 
una rebaixa del 6,07%». 

 
IMPOSTOS I TAXES CONGELADES 
Des de l’Ajuntament s’assenyala 
que Nules segueix un any més 
amb els impostos i taxes munici-
pals congelats, i com a novetat 
en aquest exercici es bonifica 
l’IBI a la xicoteta i mitjana 
empresa local, i al veïnat interes-
sat en instal·lar als seus habitat-
ges plaques fotovoltaiques.    

Amb aquest pressupost que 
entrarà en vigor a finals de març 
o principi d’abril, més de 150 
comerços locals pagaran un 95% 
menys d’IBI; les persones empre-
nedores comptaran amb una 
línia d’ajudes de 25.000 euros; i 

les empreses locals que contrac-
ten a persones desocupades del 
municipi tindran una ajuda 
directa contemplada en aquest 
pressupost amb 50.000 euros. 

L’alcalde puntualitza que 
«amb aquest pressupost l’equip 
de govern ha demostrat la seua 
capacitat de diàleg, i de gestió 
en aconseguir més fons i sub-
vencions d’altres administra-
cions que ens han permet incre-
mentar fins als més de 18 
milions el pressupost».  

García destaca a més, que en 
aquestes dos legislatura el deute 
s’ha rebaixat del 31 al 6% que es 
preveu per a aquest exercici, i 
recorda que l’anterior exercici 
s’ha tancat sense factures pen-
dents de pagament als pro-
veïdors, per tant qualifica el 
pressupost de «responsable». 

Unes jornades citen 
els municipis afectats 
per la Llei de Costes
U Nules va albergar el 4 de 
març la jornada Presentación y 
debate sobre las líneas estratégicas 
de Nules y otros pueblos afectados 
por la Ley de Costas para salva-
guardar su patrimonio y recupe-
rar las playas, amb la qual es va 
convertir en punt de trobada 
de poblacions espanyoles afec-
tades per la llei de Costes. 

Més d’un centenar de perso-
nes de municipis de la 
Comunitat, d’Almeria, Huelva 
o Cantàbria van participar en 
aquesta jornada que va tindre 
com a objectiu crear sinergies 
i estratègies per a seguir treba-
llant conjuntament en la 
defensa de les platges.    

La jornada va estar organit-
zada per l’Ajuntament en 
col·laboració amb l’Associació 
de veïns Mare de Déu del 
Carme. Mar de Nules, i amb la 
presència d’una important 
representació de la plataforma 
Somos Mediterránea, formada 

per més de 40 associacions 
cíviques. I va estar inaugurada 
per l’alcalde, David García, el 
president de l’Associació de 
veïns Mare de Déu del Carme. 
Mar de Nules, Manolo Oliver, i 
per la presidenta de la Caixa 
Rural Sant Josep de Nules, 
Marisol Ballester. 

L’alcalde, David García, 
explica que «es van exposar les 
estratègies que estem seguint 
per a defendre les nostres plat-
ges davant l’actual llei de 
Costes que considerem que és 
arbitrària i afecta greument al 
nostre poblat marítim».    

En la jornada es va anun-
ciar que a finals de març o 
principi d’abril començaran 
les obres de regeneració de les 
platges de Nules. Al respecte 
l’alcalde matisa que «queda 
més d’un 80% del nostre lito-
ral que precisa també d’una 
regeneració urgent, de mane-
ra que seguirem reivindicant».

Marisol Ballester, David García i Manolo Oliver, en l’obertura de les jornades.

U 12 PROJECTES EN LA            
VI EDICIÓ DEL PROGRAMA 
FOCUS D’EMPRESES

Nules ha iniciat el VI Programa Focus 
d’Empreses, amb 12 projectes que 
seran una realitat en 12 mesos. El regi-
dor de Desenvolupament Local, César 
Estañol, va donar la benvinguda a les 

persones seleccionades,  que suposen 
«la participació més alta». El jurat ha 
avaluat aspectes com l’originalitat de 
la idea i la diferenciació, el coneixe-
ment del mercat o la viabilitat.
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El regidor de Joventut, Gabriel Torres, durant la inauguració de les jornades.

Més de 200 persones en les Jornades 
sobre Violència Fili Parental

 

U Nules va celebrar els dies 16 i 
17 de febrer les IV Jornades 
Nacionals sobre Violència Fili 
Parental i Atenció a la Infància i 
Adolescència per a  donar visibi-
litat des de diferents àmbits a 
aquest tipus de violència. 

L’acte inaugural va comptar 
amb la presència del regidor de 
Joventut, Gabriel Torres; del 
director territorial d’Infància i 
Adolescència de la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives  
de la Generalitat valenciana; de 
l’Inspector de la Policia Local de 
Nules, Manuel Senent, i de 
l’agent de la Policia Local de 
Nules organitzador d’aquestes 
jornades, Joseba Corral,  els 

quals van assenyalar la 
importància de les temàtiques 
que es van tractar. 

De fet, aquestes jornades 
s’han convertit en un referent 
no sols a la Comunitat 
Valenciana, també a la resta del 
territori nacional i han tingut 
més de 200 inscripcions per a 
assistir presencialment, proce-
dents de poblacions de les pro-
víncies de Castelló, València i 
Alacant principalment, i desta-
ca la presència de participants 
de Salamanca, Almería, 
Còrdova, Madrid, Navarra, 
Tarragona o Barcelona. 

Així mateix, hi va haver 
seguiment pel canal de Youtube 

Atorguen la insígnia d’or a cinc dones 
emblemàtiques de Nules en el 8-M

N ules va atorgar la insíg-
nia d’or a cinc dones 
representatives del 
municipi en el Dia 

Internacional de la Dona, en el 
qual també es va llegir un mani-
fest i es va obrir l’exposició 
Escenes Quotidianes al Museu 
d’Història Vicent Felip Sempere. 

Així, es va homenatjar a 
Ascensión Figueres, llicenciada 
en Filologia Hispànica i en Dret 
per la Universitat de València, 
primera presidenta de 
l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, a més d’una de les pri-
meres dones de la província de 
Castelló amb diferents càrrecs 
polítics. Sent regidora de Nules 
va impulsar el Museu de 
Medallística Enrique Giner, el 
Museu d’Història i els congressos 
d’Història i Filologia de la Plana. 

Ascensión Figueres, M. Carmen Martínez, Gemma Carratalá, Balbi Puchol i Encarna Coronado són les homenatjades d’enguany

Gemma Carratalá, Ascensión Figueres, Carmen Martínez, Encarna Coronado i Balbi Puchol, a l’escenari del Teatre Alcázar.

Va ser subsecretària de Cultura i 
Educació de la Generalitat i 
actualment és membre del 
Consell Valencià de Cultura. 

Carmen Martínez té una dila-
tada trajectòria amb llocs de res-
ponsabilitat en el sindicat UGT, 
i ha estat membre de la seua 
executiva federal 16 anys, en els 
quals ha pogut negociar conve-
nis de treball a nivell sectorial 
principalment del camp.     

Gemma Carratalá, presiden-
ta de l’Associació de Dones per 
la Igualtat de Nules, actualment 
exerceix com a educadora infan-
til i és autora de diferents publi-
cacions. Ha estat guardonada en 
diversos concursos literaris. 

Balbi Puchol ha estat recone-
guda pel seu treball de volunta-
riat durant dècades en diferents 
associacions i entitats locals 

de l’Ajuntament de Nules des 
del qual es van retransmetre 
aquestes jornades en directe.     

Amb tot, l’alcalde, David 
García, vol destacar la 
importància de la temàtica 
d’aquestes jornades, que comp-
ten en cada edició amb profes-
sionals de prestigi, «es tracta 
d’unes jornades que volen 
donar visibilitat a algunes de les 
problemàtiques de la societat 
actual, i que compta amb pro-
fessionals de prestigi de dife-
rents sectors. Per tant, aquestes 
jornades s’han convertit en 
punt de trobada de professio-
nals i experts en aquesta 
matèria».  

La tradicional ofrena floral a l’Escultura de la Dona va tancar el 8-M.

La regidora de Polítiques d’Igualtat, Rosa Ventura, durant la lectura del manifest al Museu d’Història Vicent Felip Sempere.

com ara Creu Roja o Manos 
Unidas, on ha desenvolupat una 
important tasca; de la mateixa 
manera que Encarna Coronado, 

presidenta de l’Associació de 
Mestresses de Nules i un gran 
referent de la dona nulera, 
donat que porta anys col·labo-

rant i participant de manera 
desinteressada en els principals 
esdeveniments que s’organitzen 
al municipi.   
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Nules va ser punt de trobada de 
directors de bandes i estudiants

N ules va albergar del 
darrer cap de setmana 
de febrer al primer de 
març la tercera edició 

del Curs de Direcció Musical 
Associació Musical Artística 
Nulense (AMAN), una iniciativa 
ja plenament consolidada en la 
qual participen directors de 
bandes i estudiants de direcció 
de diferents localitats de la 
Comunitat Valenciana, com ara 
Nules, la Vall d’Uixó, València, 
Llíria, Bunyol, o la Jana, entre 
d’altres.  

Així doncs, en aquesta nova 
edició del curs els assistents van 
aprendre tècniques de direcció 
amb classes tant teòriques com 
pràctiques que es desenvolupen 
a l’Escola de Música Artística 
Nulense, i que van ser imparti-
des pel mestre Francisco Melero 
i el director de la Banda 
Artística Nulense, Toni Reyero.   

 
PLACES COBERTES 
Aquest curs compta amb alum-
nat amb formació i experiència 
prèvia, per al qual hi ha places 
limitades fins als 10 alumnes, «i 
que una edició més s’han cobert 
de seguida», comenta al respec-
te Toni Reyero.  

En concret, en aquesta terce-
ra edició es va treballar l’obra 
del compositor David Rivas, de 
manera que es va comptar 
també amb la seua presència. 

Des de la Regidoria de 
Cultura s’assenyala que és molt 
important donar suport a 
aquestes iniciatives, 
«l’Ajuntament de Nules torna a 
apostar per a aquesta activitat 

El III Curs de Direcció Musical es va tancar amb un concert del compositor David Rivas

Els participants en el III Curs de Direcció Musical, amb els professors.

tant important per a la forma-
ció dels directors de bandes. A 
més, és una jornada que 
s’inclou en la Programació 
Cultural que té lloc al nostre 
municipi fins al pròxim mes de 
juny», matisa la regidora de 
l’àrea, M. José Esteban. 

El tercer Curs de Direcció 

Musical AMAN es va tancar el 
dissabte 4 de març, amb un con-
cert monogràfic de la música de 
David Rivas que es va completar 
a més amb repertori clàssic, que 
va interpretar la Banda Artística 
Nulense dirigida per l’alumnat 
del curs, i que va tindre lloc al 
Teatre Alcázar de vesprada.

U JORDI BALLESTER          
VA ENCAPÇALAR EL 
REPARTIMENT D’’EL PLAN’

L’actor nuler Jordi Ballester va prota-
gonitzar al Teatre Alcázar l’obra ‘El 
plan’, que es va representar el 18 de 
febrer i en la qual estava acompanyat 
per Diego Braguinsky i Àngel Fígols.

U ‘DE BUENOS AIRES A 
BROADWAY’ PORTA EL 
RITME LLATÍ A L’ALCÁZAR

El diumenge 5 de març el Teatre 
Alcázar va acollir l’espectacle ‘De 
Buenos Aires a Broadway’, a càrrec de 
l’Orquesta de Cambra de València, 
que va proposar música i dansa.

U EXPOSICIÓ CONJUNTA 
A LA BIBLIOTECA A 
CÀRREC DE TRES ARTISTES

Del 2 al 17 de març la Biblioteca 
Municipal acull l’exposició conjunta 
‘Couleurs Periodo de Construcción’ a 
càrrec d’Antoine Henri Gozalbo, Bea 
Fabregat i Francisco Rodríguez.

U JEAN POL JANÉ 
PRESENTA A NULES LA 
SEUA NOVA NOVEL·LA

L’escriptor Jean Pol Jané va tornar a la 
Biblioteca Municipal José Vicente 
Felip Monlleó per a presentar la seua 
nova novel·la, que porta per títol 
‘Maldad en un rincón andaluz’.

  ISocietat

U PEDRO NAVARRO I 
ISRAEL FERNÁNDEZ 
CONQUESTEN NULES

Cinc anys després el guitarrista Pedro 
Navarro va tornar a actuar a Nules i 
no va decebre, tot el contrari. Més de 
2.000 persones van gaudir els dies 25 
i 26 de febrer al Teatre Alcázar amb 

les dues sessions de l’espectacle ‘Nit 
Flamenca’, en el qual el nuler va estar 
acompanyat per Israel Fernández i 
Diego del Morao. El públic els va ova-
cionar dempeus en cada concert. 

Un concert al Teatre Alcázar va tancar la nova edició del curs.
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Nules Negre celebra una nova edició 
amb propostes i autors de prestigi

D el 3 al 10 de març es va 
tornar a celebrar Nules 
Negre, que ha convertit 
aquesta localitat en una 

de les delegacions més vetera-
nes del Festival Castelló Negre. 

La programació es va obrir el 
dia 3 amb dos autors de prestigi 
a l’àmbit nacional. Primer va 
tornar a la Biblioteca Municipal 
José Vicente Felip Monlleó 
l’il·lustrador i ara escriptor, 
Fran Ferriz, que va impartir un 
taller de contar històries 
mitjançant la il·lustració. I des-
prés, el conegut actor i també 
escriptor, Pablo Rivero, va ser el 
convidat del Club de Lectura de 
Cosas & Musas.   

El diumenge 5 el periodista 
Vicente Vallés va parlar sobre la 
seua novel·la Operación Kazán, 
mentre que el 8 de març va tin-
dre a una dona escriptora com a 
protagonista, Care Santos. 

La cloenda va arribar amb 
Francesc Gisbert, Víctor Labrado 
i Joan Borja, que van realitzar 
una ruta literària per Nules.

Aquesta edició va reunir del 3 al 10 de març Fran Ferriz, Pablo Rivero, Vicente Vallés i Care Santos, a més dels valencians Francesc Gisbert, Víctor Labrado i Joan Borja

D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Vicente Vallés amb Cosas & Musas, Fran Ferriz, Pablo Rivero amb M. J. Esteban i Care Santos amb Mònica Mira.
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El 17 de febrer l’Ajuntament, amb la col·laboració de la 
Coampa Nules, va organitzar un Carnestoltes per als 
més joves, amb batukada (Pum-Trátukeros) pel carrer 
Major i l’actuació de Canta Canalla al Mercat Municipal.

U ELS MÉS MENUTS VAN 
GAUDIR AMB LA FESTA           
DEL CARNESTOLTES

Nules ja té els guanyadors de la campanya comercial de 
Sant Valentí. Maria Ros va guanyar un viatge a Paris, i els 
cinc sopars han sigut per a Marta Maroto, Ana Martínez, 
Amparo Gómez, Teresa Martí i Consuelo Gavara. 

U JA HI HA GUANYADORS 
DE LA CAMPANYA DE SANT 
VALENTÍ DEL COMERÇ 

El 22 de febrer el cicle ‘La concordia fue posible’ va seguir 
amb Fernando Castedo, director de RTVE durant el 23-F, 
i Rafael Arias Salgado, ministre de la Presidència en 
aquell moment. Ramón Tamames no hi va poder assistir.

U NULES REVIU EL 23-F 
AMB DOS DELS SEUS 
PROTAGONISTES

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, va 
lliurar a l’alcalde de Nules, David García, el distintiu que 
reconeix a la Fira Medieval de Mascarell com a Festa 
d’Interés Turístic Autonòmic, guardó atorgat l’any 2022

U LA FIRA MEDIEVAL DE 
MASCARELL, D’INTERÉS 
TURÍSTIC AUTONÒMIC

Al voltant de 100 persones van assistir al sopar dels ena-
morats organitzat el dissabte 11 de febrer per l’associa-
ció de jubilats i pensionistes Cantalobos, el qual va 
comptar amb l’assistència de l’alcalde, David García.

U CANTALOBOS REUNEIX 
100 PERSONES EN EL SEU 
SOPAR DELS ENAMORATS

L’Ajuntament de Nules va obrir el 24 de febrer l’Arxiu 
Històric Audiovisual, un  nou servei per a investigadors i 
per a la ciutadania, que compta amb un fons fotogràfic, 
audiovisual i cartogràfic digitalitzat i també en format físic.

U L’AJUNTAMENT POSA EN 
FUNCIONAMENT L’ARXIU 
HISTÒRIC AUDIOVISUAL

U NULES RECONEIX LA 
TASCA REALITZADA PEL SEU 
VEÏNAT EN LA PANDÈMIA

L’Ajuntament de Nules va agrair el 5 
de març públicament la tasca realit-
zada durant la pandèmia per alguns 
col·lectius locals. D’una banda, es va 
voler reconéixer la tasca d’aquelles 

persones que van cosir mascaretes 
en aquells mesos que era complicat 
aconseguir-les, i que van ser destina-
des a aquell personal que més les 
necessitava com ara el sanitari, la 

Policia Local o Guàrdia Civil, entre 
d’altres. Un centenar de persones es 
van reunir al Saló Multifuncional, on 
van poder gaudir d’un desdejuni i 
d’un bingo, a més de rebre un detall 

commemoratiu. D’altra banda, l’edifi-
ci de l’antiga Cambra Agrària va 
albergar un altre acte dedicat als llau-
radors i empreses locals que van eixir 
cada nit a desinfectar els carrers.  
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Es consoliden les jornades 
sobre la Batalla de Llevant

N ules va inaugurar el 18 de febrer 
les II Jornades de Memòria 
Històrica. La Batalla de Llevant, 
les quals van reunir a més de 

100 persones i van congregar a impor-
tants investigadors i historiadors. 

De fet, l’acte inaugural va estar presi-
dit pel regidor de Patrimoni de 
l’Ajuntament de Nules, Guillermo 
Latorre; la diputada provincial de 
Memòria Democràtica i presidenta del 
Consorci Activem la Plana Baixa, Tania 
Baños; Manel Alagarda, representant de 
Platges de Nules. Associació-Moviment 
per la defensa del patrimoni cultural i 
natural; Marisol Ballester, presidenta de 
la Caixa Rural Sant Josep de Nules; José 
Francisco Albelda, d’Arqueocas; i Carles 
Mallench, historiador i escriptor.  

La trobada té com a principal objec-
tiu completar el coneixement del patri-
moni associat a la memòria històrica i 
de forma concreta a tot el que va es esde-
venir en el marc de la Batalla de Llevant, 
conèixer tot allò que ha contribuït a 
posar en valor aquest patrimoni i com-
partir treballs d’investigació referents a 
nivell nacional i internacional. 

En l’acte d’inici de les jornades es va  
fer un reconeixement públic a un testi-
moni viu d’aquells anys, Teresa 
Martínez Alagarda, de 103 anys, que va 
acollir en la seua caseta de les platges de 
Nules a nombroses persones en el temps 

Enguany es va realitzar una recreació històrica a ‘Les casetes’ de les Platges

‘Les casetes’ de les Platges de Nules van acollir una recreació històrica de la Batalla de Llevant.

Teresa Martínez Alagarda va rebre un homenatge envoltada pels seus familiars.

que va durar el conflicte bèl·lic.    
Aquesta edició va comptar amb inves-

tigadors i historiadors de gran prestigi 
com ara Xurxo M. Ayán Vila, doctor en 
Arqueologia per la Universidad de 
Santiago de Compostela, o Ismael 
Gallego Puchol, director del Museo 
Histórico Municipal de Abánades 
(Guadalajara) i organitzador de les reco-
negudes Jornadas de Promoción 
Histórico Cultural del Alto Tajuña La 
Batalla Olvidada (Declarades d’Interés 
Turístic Provincial). 

A nivell de la província de Castelló 
destaquen les últimes investigacions, 
treballs de posada en valor i troballes 
que evidencien el valor de l’arquitectura 
que va albergar moviments com ara Las 
Guerrillas del Teatro entre els quals van 
estar Rafael Alberti i Maria Teresa León.  

Les II Jornades de Memòria Històrica 
es van completar el 19 de febrer amb 
visites guiades pels  principals enclava-
ments de Nules, la Vall d’Uixó i 
Almenara, i una recreació històrica a Les 
casetes de les Platges de Nules que varen 
ser refugi de més de 4.000 persones 
durant la batalla.  

Les jornades van estar organitzades 
des de l’Ajuntament de Nules, Platges de 
Nules. Associació-Moviment per la 
defensa del patrimoni cultural i natu-
ral, Muntanyes de la Guerra i Arqueocas. 
Patrimonio y Arqueología. 

Els Carrers de Nules, un 
projecte de La Consolació

E ls alumnes de l’àrea de Projectes 
Interdisciplinars de 1er d’ESO del 
col·legi de La Consolació de Nules 
han fet un treball d’investigació 

sobre el nomenclàtor dels carrers 
d’aquesta ciutat de la Plana Baixa: Els 
Carrers de Nules. 

Les plaques que donen nom als vials 
pels que tantes voltes els propis veïns 
transiten fan referència a personatges, 
llocs, aconteiximents, etc., que habitual-
ment passen inadvertits, ignorant el que 
signifiquen inclús per a la gent que 
habita en ells. Per exemple: 

Qui era Gilabert de Centelles? 
Què va passar el 9 d’octubre? 
Què es celebra en la Festa de les 

Barraquetes? 
Per què era tan vollgut Francisco 

Montoliu? 
Els equips de xics i xiques de 

Projectes tenien assignats diverses vies 
públiques de Nules, dels que havien de 
buscar la següent informació: un xicotet 
plànol i dos o tres vistes del carrer, i 
algun element característic situat allí. A 
més a més havien d’enllestir una breu 
ressenya del personatge, el lloc, 
l’efemèride que dóna nom al carrer, així 
com algunes imatges seues. 

Quan en alguna denominació es feia 
difícil trobar informació, els alumnes  
demanaven col·laboració a les seues 
famílies, professors, entitats locals (el 
cronista oficial de Nules, 
l’Ajuntament...) i també amics i cone-
guts, que en algun cas han resultat tin-
dre un vincle molt pròxim amb el perso-
natge descrit, i que s’han mostrat molt 
agraïts per fer divulgar la memòria de 
persones molt significatives. 

Els Carrers de Nules ha resultat ser 
un projecte molt ambiciós, i que pot 
donar més joc. Un aspecte que no s’ha 

Els alumnes de 1er d’ESO aprenen els significats dels noms dels vials

El professor Joan Malonda, amb els alumnes de 1er d’ESO del col·legi La Consolació.

treballat és l’edició de codis QR de les 
webs explicatives, que podrien fixar-se 
prop de les plaques que nomenen els 
carrers per a què els vianants, 
mitjançant els seus dispositius mòbils, 
puguen visualitzar les webs amb tota la 
informació recopilada. També és inte-
ressant la possibilitat d’establir algun 
mecanisme de participació ciutadana 
per a recabar més aportacions al voltant 
de cada carrer. 

Els Carrers de Nules ha sigut un tre-
ball interessant i motivador per als 
xiquets i xiquetes de 1er d’ESO de la 
Consolació de Nules, i que tindrà conti-
nuïtat en pròxims cursos.

Escaneja este QR 
per a saber més 
sobre el carrer de  
Sant Bartomeu

Escaneja este QR 
per a saber més 
sobre el carrer de 
Sant Xotxim

Escaneja este QR 
per a saber més 
sobre el carrer de 
Francisco Montoliu

Escaneja este QR 
per a saber més 
sobre el carrer de  
Ausiàs March
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 IMedi ambient

Milloren la recollida i 
gestió de residus amb 
nous contenidors

L’Ajuntament de Nules millora 
la gestió i la recollida de residus 
amb la implantació de nous 
contenidors, en concret noves 
bateries de contenidors que 
s’instal·len en noves ubicacions. 

Des de mitjans de febrer 
s’estan implantant els nous con-
tenidors tant a Nules com a 
Mascarell amb el quals es pre-
tén facilitar el reciclatge domès-
tic al conjunt de la ciutadania. 

Per primera vegada, s’ins-
tal·len a Nules contenidors 
d’orgànica, per tant aquestes 
bateries comptaran amb cinc 
contenidors com ara el verd, per 
al vidre; el blau, per a paper i 
cartó; el groc, per a envasos; el 
marró, per a material orgànic; i 
el gris, per a la resta de residus.   

«La idea és que entre els 
mesos de febrer i març s’ins-
tal·len aquestes bateries de con-
tenidors, que a la població marí-
tima ja es van començar a 
implantar a principis de 
febrer», comenta el regidor de 
Medi Ambient, César Estañol.  

S’ha dissenyat una distribu-
ció que facilita al veïnat l’accés 
als diferents punts de recollida 
de residus, de manera que s’ins-
tal·laran 200 bateries que es 
repartiran per tot el poble, 
davant dels 160 contenidors 
existents fins ara. No obstant 
això, cada domicili tindrà un 
punt de reciclatge com a màxim 
a 100 metres de distància. 

Amb tot, l’Ajuntament de 
Nules repartirà contenidors 
d’orgànica per a promoure la 
recollida d’aquesta matèria. De 
fet, posarà a disposició de tota 
la ciutadania un contenidor 
domèstic per a cada vivenda. 

També s’han realitzat quatre 
jornades per a que la gent 
poguera a recollir gratuïtament 
aquest contenidor, al mateix 
temps hi va haver sessions per a 
explicar l’ús del mateix.   

El contenidor d’orgànica es 
recollirà tots els dies mentre 
que la resta de contenidors es 
recolliran com a mínim dos 
vegades per setmana.

Una de les jornades sobre l’ús del nou contenidor per a material orgànic.

En verd

A
 l’escola passem moltes 
hores, és la nostra sego-
na casa, per això ens 
agrada cuidar-la i que 

estiga bonica. Els últims anys 
hem anat millorant-la. A les 
classes fem assamblees verdes i 
tots els xiquets i xiquetes 
diuen quines coses millorarien 
o canviarien. Després, els eco-
delegats i eco-delegades de 
cada classe conten totes estes 
propostes al Consell 
Ambiental i allí, junt a les mes-
tres i famílies decideixen qui-
nes coses es poden dur enda-
vant. El pati, és un espai que 
també estem treballant-lo, que 
encara que no és molt gran, té 
moltes possibilitats. 

L’any passat dins del nostre 
projecte de sostenibilitat 
Recicla l’Escola, un Camí cap a la 
Sostenibilitat i la Convivència 
vam iniciar el projecte 
Reverdir. I hem anat fent algu-
nes millores al nostre pati. 
Entre elles posar jardineres, 
plantar aromàtiques, trepado-
res..., i arbres que ens acom-
panyen cada dia, que els veiem 
com creixen i nosaltres crei-
xem amb ells. I per fi hem 
aconseguit el nostre hort de 
primària, l’Hortilope màgic. 

Ens encanta cuidar-lo, plan-
tar, vore com van creixent els 
cultius i recolectar la collita. 
Ens ajuden els Amics de l’Hort 
i estem aprenent moltíssim, a 
més que el podem utilitzar per 
a aprendre altres matèries. I es 
que ens agrada molt vore verd. 

Poc a poc el pati va sent un 
lloc més bonic on passem el 
temps d’esmorzar, però també 
l’utilitzem per a fer moltes 
classes a l’aire lliure. A més 

Respecteu el nostre pati
d’Educació Física i psicomotrici-
tat, fem matemàtiques, anglès, 
castellà, valencià, lectura, crea-
tivitat, artística..., i Educació 
Ambiental. Ens encanta eixir 
fora de l’aula i aprofitar tots els 
recursos que tenim al pati i 
estar en contacte amb la Natura.  

Amb esforç, treball, estima i 
sobretot molta il·lusió aconse-
guirem el nostre bonic pati. 
Entre les famílies del Consell 
Ambiental, els mestres i 
l’Ajuntament ens estan ajudant 
a transformar-lo. Encara falten 
molts canvis per fer però ja 
l’estem gaudint molt. 
Necessitem banquets on sentar-
nos, més arbres que ens donen 
ombra i taules per a tindre la 
nostra aula verda tan desitjada. 

Estimem la nostra escola i el 
pati, per això el cuidem tant i 
somiem amb un pati especial. 
Però estem preocupats pel que 
està passant últimament. 
Després de la pandèmia han tor-
nat els patis oberts, i ens agrada 
que així siga. Que nosaltres i 
altres persones puguem gaudir 
d’ells els caps de setmana. Però 
no ens agrada arribar dilluns i 
trobar-nos burilles, papers, pis-
sarres trencades, algun banc 
trencat… i inclús excrements! 

I el que no ens agrada gens 
és vore com ens han arrancat 
plantes com jasmilers, parres, 
part del cultiu… També hem 
trobat jardineres tombades i 
totes les maduixes que 
acabàvem de plantar per terra. 
Costen molt de cuidar i de créi-
xer, i les han matat. I ara… què 
fem? Nosaltres posem al lloc 
les coses que es poden posar... 
però i les que estan trencades? 
I les plantes? Estem molt dece-
buts després de tant d’esforç i 
treball, que algunes persones 
actuen d’eixa manera sense 
cap respecte, i també que els 
grans no sàpiguen trobar una 
solució a aquest problema. 

Per això hem demanat a 
l’alcalde que posen remei per 
a que no torne a passar. El nos-
tre pati ens l’estimem moltís-
sim, i el cuidem entre tots, no 
podem consentir que tot el tre-
ball que hi ha darrere es tren-
que per un mal ús i una mala 
gestió. Demanem a totes les 
persones que fan ús del nostre 
pati que el respecten i que el 
cuiden. I a l’Ajuntament que 
pose una normativa i que bus-
que una solució. Gràcies! 

*Consell Ambiental CEIP Lope de 
Vega
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Coleccionismo

E
l pasado día 20 de enero 
entró en servicio el 
nuevo matasellos turísti-
co del Museu de 

Medallística según las instruc-
ciones expresas del Área de 
Diseño e Imagen de la 
Dirección de relaciones institu-
cionales y filatelia de Correos. 

El anterior matasellos turís-
tico del Museu de Medallística 
entró en funcionamiento el 7 
de octubre de 2015, según un 
diseño propio de Correos, que 
no tuvo en cuenta la propuesta 
que desde el Ayuntamiento de 
Nules les fue remitida, hasta el 
pasado 30 de diciembre de 
2022, cuando fue retirado y 
remitido a Correos de Madrid 
dado que había que proceder al 
cambio del mismo para ade-
cuarlo a la nueva imagen de 
Correos, que ahora solo usan la 
cornamusa, habiendo suprimi-
do la palabra Correos poco a 
poco en los varios cientos de 
matasellos turísticos que hay 
por todo el territorio nacional. 

El Grupo Filatélico y de 
Coleccionismo Noulas solicitó 
la confección de un nuevo 
matasellos turístico, trabajo de 
diseño que recayó en nuestro 
amigo Miguel Ángel Angosto 
Martínez, de Bailén (Jáen), 
quien lo diseñó en base al mate-
rial gráfico que le remitimos y 
a su buen criterio artístico. El 
resultado ha sido un nuevo 
matasellos, más acorde al edifi-

Nuevo matasellos turístico del 
Museu de Medallística de Nules

cio del museo, el Fort, a la meda-
llística y a la escultura, y además 
con el escudo de Nules. La pro-
puesta fue debatida por los res-
ponsables del Área de Diseño e 
Imagen de Correos y aprobada 
para finales de diciembre, aun-
que por motivos técnicos se apla-
zó hasta el 20 de enero de 2023. 

 
PRESENTACIÓN 
La presentación técnica del 
mismo se realizó en la sala de 
prensa del Ayuntamiento, con-
tando con la presencia del pri-
mer teniente de alcalde, César 
Estañol, en representación del 
Ayuntamiento, al que acompa-
ñaron varios regidores del equi-

po de gobierno, un represen-
tante de Correos y el presidente 
del Grupo Filatélico y de 
Coleccionismo Noulas y miem-
bros de la junta directiva, pro-
cediéndose a la presentación 
del mismo y al matasellado de 
honor, así como del Tu Sello 
conmemorativo solicitado para 
el acto, cuyo diseño es similar 
al del matasellos. 

Se acompaña la presente 
crónica de un sobre de primer 
día de emisión, con un Tu Sello 
conmemorativo y con el nuevo 
matasellos turístico del Museu 
de Medallística. 

*Presidente del Grupo Filatélico 
y de Coleccionismo Noulas

Colònies Gats Nules

S
i alguna volta t’has 
plantejat ampliar la 
família amb un inte-
grant felí, però no saps 

per on començar, estàs al lloc 
correcte. 

Compra o adopció? Aquesta 
és una de les grans preguntes 
que es fa molta gent. Si bé no 
podem prohibir a ningú que 
compre animals, sempre 
fomentarem l’adopció enfront 
de la compra. Per desgràcia, 
rere la venda d’animals exis-
teix una cara obscura que no 
tots coneixen i que acaba 
essent responsable directa de 
molts abandonaments al 
futur: femelles amb mastitis 
greus de tantes camades, cria-
dors mal gestionats, animals 
amb deformacions a causa de 
l’endogàmia dels animalets… 

Adoptar un gat o gos a una 
associació no canvia el món, és 
de veres, però canvia tot el 
món d’aquest animalet. Si bé 
la principal tasca de 
l’Associació Colònies Gats 
Nules és la gestió de les 
colònies del carrer, sabem que 
una tasca secundària és 
fomentar l’adopció dels ani-
mals més dèbils, dòcils, aban-
donats o ferits. Aquells que 
sabem que ho tenen més cru 
per a sobreviure al carrer. 

Tenim comprovat que un 
animal que ha viscut al carrer 
es mostra molt agraït quan 
troba una família. Si bé no 
hem d’oblidar de fer una 
correcta introducció i donar 
un temps d’espai i paciència 

Els beneficis d’adoptar 
un gat del carrer

perquè aprenguen a confiar en 
nosaltres. 

La majoria de refugis o asso-
ciacions que vetlen pels ani-
mals solem anar desbordats de 
casos que necessiten adoptar. 
Pel que, si adoptes, a més 
estaràs fent una gran labor 
social donant una segona 
oportunitat a un animalet que 
realment ho necessita. 

Adoptar mitjançant una 
associació té també altres 
avantatges. Normalment, lle-
vat que siguen cadells, els ani-
mals s’entreguen esterilitzats i 
desparasitats. I en algunes 
associacions protectores, 
l’entreguen amb xip, vacunes i 
documents inclosos, un mal 
de cap menys per a l’adoptant. 

Gràcies a les cases d’acolli-
da podem conéixer als gats 
que hem rescatat i el seu caràc-
ter, i poder oferir a l’adoptant 
un o altre segons coincidis-
quen amb caràcter i situació. 

Actualment tenim diver-
sess gates i gats que busquen 
família. Pots veure’ls al nos-
tre Instagram (@coloniesgats-
nules). I tu, t’atreveixes a ena-
morar-te?

El tiempo

E
n las situaciones meteo-
rológicas del SO (Sur 
Oeste),  con vientos  del  
SO, suelen presentarse  

con una situación que viene 
del SO. Los vientos dominantes 
entonces son, en el Cantábrico 
del tercer cuadrante, excepto, 
como es  norma habitual, en la 
costa vasca, donde sopla el SE 
(Sur Este), generalmente fuer-
te. Es frecuente que al princi-
pio se estableciese este tipo de 
mapa del tiempo, en el que rei-
nan en las capas altas vientos 
del SO, a veces con grandes 

Efectos del viento
JUAN ANTONIO 

Pitarch 
Tena

velocidades, típicas de una 
corriente en chorro que atravie-
sa la península ibérica en diago-
nal, en tales casos el cielo  apare-
ce nuboso, cubriéndose ocasio-
nalmente y desprendiéndose  
lluvia o llovizna a intervalos.  

Si la corriente en altura se 
mantiene del 3º cuadrante, las  
cosas no pasarán de ahí, pero es 
grande el número de casos en 
los que pronto cambiará al 
Oeste el viento de las capas altas 
y posteriormente al Noroeste 
muy fuerte. También es grande 
el  número de casos en los que 
pronto pasará al Oeste y poste-
riormente al NO (Noroeste) muy 
fuerte. El centro de la borrasca 
tiende a pasar a Francia y los 
aguaceros se generalizarán en el 

Atlántico. Para entonces puede 
darse por acabada, iniciándose  
otra por el NO como la que ya 
se describió.  

Con  estas situaciones del 
SO hay mar de viento en la  
costa, con olas que no suelen  
alcanzar  el metro de altura, 
pero aumentan las olas a 
medida que nos alejamos de la 
protección costera, alcanzán-
dose entonces los 2 o más 
metros de altura, suficiente 
para que el fetch haga su efec-
to, superándose los 4 metros 
en la zona de oleaje de Gran 
Sol. Simultáneamente llega la 
mar tendida del Oeste y del  
NO, con olas de  2  a  3  metros   
de altura. La máxima frecuen-
cia de estas situaciones ocurre 
en invierno, especialmente a  
principios y a mediados de 
enero, a finales de febrero y a 
finales de verano. 

*Encargado de la estación 
meteorológica Nules

RICARDO 

Yáñez*

U El diseño del nuevo matasellos recayó en 
Miguel Ángel Angosto Martínez, en base al 
material gráfico que se le remitió desde Nules
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El nostre patrimoni 

E
l passat dia 31 de gener 
vaig prendre formal-
ment possessió del 
càrrec de Cronista de 

Nules. En primer lloc vull mos-
trar la meua gratitud a la totali-
tat dels grups polítics que con-
formen la Corporació que han 
posat en mi la seua confiança 
per a dur a terme aquesta tasca 
que té com a principal objectiu 
posar en valor la història, el 
patrimoni cultural i els valors 
identitaris que ens conformen 
com a poble. Treball que han 
realitzat amb amor i altruisme 
els cronistes que m’han prece-
dit en el càrrec: Daniel 
Camarlench, mossèn Javier 
Torres i Vicent Felip. Ací vull 
fer una menció especial al meu 
antecessor immediat, la dedica-
ció del qual a Nules serà un 
exemple a seguir. Bona part del 
que coneixem de la història del 
poble li ho devem a ell. 

El cronista oficial és una 
figura honorífica sense cap 
remuneració econòmica que 
està al servei del poble i espe-
cialment de l’Ajuntament, que 
exerceix el seu càrrec despro-
veït de personalismes excloents 
i que ha d’unir i afavorir als qui 
senten estima per la història i 
la cultura. Per això també vull 
donar el meu reconeixement a 
Miguel Ángel Sanz i David 
Oliver que igualment es van 
postular al càrrec i als quals els 
brinde la meua sincera col·labo-
ració i suport. Insistisc que el 
camp de la història i la difusió 
del patrimoni cultural és una 
labor col·lectiva. 

A l’Edat Mitjana i Moderna 
el cronista era l’escriptor que 

La tasca d’un Cronista de la Vila
recopilava, redactava i ocasional-
ment publicava les accions dig-
nes de ser recordades, en el que 
va ser tot un gènere històric/lite-
rari, especialment brillant en la 
Corona d’Aragó. La seua comesa 
era exposar cronològicament els-
fets dignes de ser recordats, 
generalment amb una funció 
hagiogràfica. Els cronistes con-
temporanis, hereus en gran 
mesura dels idearis culturals de 
la Renaixença, investiguen i 
divulguen la història local, el seu 
patrimoni cultural i les seues tra-
dicions identitàries. Hi ha aspec-
tes del passat recent com les 
grans transformacions agràries, 
els conflictes polítics i els canvis 
en els costums socials, que no 
poden ser estudiats en la seua 
globalitat sense la contribució de 
la història local. 

El patrimoni cultural és una 
aposta de futur. Nules conserva 
un variat patrimoni, entenent 
com a tal tot el conjunt d’ele-
ments arqueològics, naturals, 
històrics, etnològics i immate-
rials que conformen les senyes 
d’identitat d’un poble. 
Precisament, en una societat 
cada vegada més globalitzada, les 
senyes identitàries són un actiu 

creixent que pot contribuir a la 
cohesió social.  

Tampoc hem d’oblidar que 
compartim una part d’aquest 
patrimoni amb els nostres 
pobles veïns amb els quals cal 
establir sinergies i una política 
de col·laboració que redundarà 
en benefici de tots. Cal recordar 
que l’Associació Valenciana de 
Cronistes està composta entorn 
a 200 membres. 

Finalment, el paper del cro-
nista ha de centrar-se en la difu-
sió. Només allò que coneixem 
podem estimar-ho, per això cal 
fer una sistemàtica tasca 
pedagògica, especialment 
entre els nostres estudiants, 
perquè cresquen amb l’estima 
a la seua terra sense renunciar 
als valors universals. També cal 
fer aquesta difusió entre altres 
col·lectius socials i associatius 
amb els quals afortunadament 
compta el municipi, sense obli-
dar als nostres majors on resi-
deix una part de la nostra 
memòria col·lectiva. 

És una tasca gratificant que 
inicie amb il·lusió i humilitat i 
espere que amb la col·laboració 
de tots done els seus fruits. 
*Cronista Oficial de la Vila de Nules

De ley

D
ecía Friedrich August 
von Hayek que el hom-
bre es libre si solo 
tiene que obedecer a 

las leyes y no a las personas. 
Aunque el título del artícu-

lo parezca un eslogan propa-
gandístico, lo cierto es que se 
trata de una realidad jurídica 
mejorada con la transposición 
de la Directiva 2019/1023 del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de junio del 
año 2019. 

En este sentido, la Ley 
16/2022, de 5 de septiembre, 
ha modificado sustancialmen-
te la tramitación de los con-
cursos de persona física para 
garantizar un procedimiento 
acelerado con el que solicitar 
la exoneración del pasivo insa-
tisfecho sin necesidad de liqui-
dar el patrimonio del deudor. 

Deudas pendientes de eje-
cuciones hipotecarias, descu-
biertos bancarios, recibos 
devueltos de tarjetas de crédi-
to… y así, podríamos relacio-
nar un sinfín de impagos acu-
mulados de los que el deudor 

Libertad y segunda 
oportunidad

no puede responder al no con-
tar con recursos suficientes. 
Además, el problema se acre-
cienta cuando los intereses y 
costes de recobro multiplican 
la deuda inicial. 

Ante esta situación, el deu-
dor tiene dos opciones. Si esco-
ge la primera de ellas, convivi-
rá con la insolvencia a menos 
que venga a mejor fortuna. En 
cambio, si obedece a la Ley, de 
ahí el título del artículo, podrá 
exonerar sus deudas, volver a 
empezar su andadura profesio-
nal y sanear sus cuentas. 

La sencillez y celeridad del 
nuevo procedimiento lo hacen 
cuanto menos atractivo para 
los deudores de buena fe, que 
porque no, merecen una 
segunda oportunidad y volver 
a empezar bajo el amparo del 
perdón legal de sus deudas. 

Si de algo puede alardear la 
renovada estructura procedi-
mental de la Reforma, es la 
rapidez con la que se resuelven 
los concursos de persona física. 
Así ocurre cuando el deudor 
carece de bienes o dinero con 
los que satisfacer el crédito 
pendiente a sus acreedores. 

*Ramiro Navarro Abogados 
Castellón-Nules 

Cita previa: 964 048 777

JOAN JESÚS 

Gavara 
Prior* RAMIRO 

Navarro* 
 

U RECONEIXEMENT AL 
PREMI EXTRAORDINARI AL 
RENDIMENT ACADÈMIC 

L’Ajuntament va reunir l’alumnat que 
ha rebut el Premi Extraordinari al 
Rendiment Acadèmic 2021-2022. 
L’alcalde, David García, i la regidora 
d’Educació, Rosa Ventura, van lliurar 

un diploma de felicitació a Laura 
Tomás, Carla Garrido, Victoria Gómez, 
M. José Martínez, Lourdes Planelles, 
Cristina Fortea, Alexia Borrás, Carlos 
Lafuente, Leire Ortiz, Anna Martí, 

Alma Ortega, Martina Adrián, Neus 
Saborit, Sergi Prior, Ainhoa Alepuz, 
Alba Sáiz, Laura Alagarda, Juan Luis 
Barrera, Sandra Nogueres, Empar 
Flich, Salma Hajjat, Soledad Casaus, 

Olga M. Villaplana, María Milla, Hugo 
Góngora, Alba Martínez, Laura Vicent, 
Cristina Carreguí, Júlia Estanyol, Raúl 
González, Ainoa Manzana, Víctor 
Romero i M. Carmen Peris.
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NUEVA TIENDA DE SUMINISTROS
INCORPORADA A NUESTRA

COOPERATIVA

Ven a conocer nuestra
amplia variedad de productos

 IAgricultura 

Una de las últimas manifestaciones realizadas en València para reivindicar las demandas del sector agrícola provincial.

Nules participará en 
la protesta del 25 de 
marzo en València

L a Asociación de 
Agricultores de Nules, 
junto a la Asociación en 
Defensa de la Agricultura 

de la Ribera (ADARIBERA) y la 
Asociación de Agricultores 
Independientes Valencianos 
(ALIV), han convocado una 
manifestación en València para 
el próximo 25 de marzo a las 
11.00 horas. La protesta saldrá 
desde la zona de la estación del 
Norte y tras recorrer el centro 
histórico de la ciudad, finaliza-
rá en la plaza de la Virgen de la 
capital valenciana, donde se 
leerá un manifiesto sobre los 
motivos de esta concentración. 

El Ayuntamiento de Nules 
proporcionará autobús para los 
vecinos que quieran asistir. 

La manifestación se convoca 
en contra «de las nefastas políti-

La Asociación de Agricultores de Nules es una de las 
convocantes de la próxima manifestación reivindicativa

cas globalistas y medio ambien-
tales de las administraciones 
autonómica, nacional y euro-
pea, que están provocando que 
en la Comuniat Valenciana se 
abandonen hasta 6 hectáreas de 
cultivos por día. Pero especial-
mente, porque tras cinco cartas 
solicitando reunión con la con-
sellera de Agricultura, la 
Conselleria no se digna ni res-
ponder a las mismas», explican.  

De entre las reivindicaciones 
que plantearán destaca la revi-
sión de los tratados de libre 
comercio internacional, para 
sacar de los mismos la parte 
agrícola perjudicada, con un 
«no rotundo a la ratificación de 
Mercosur», avanzan. 

También se oponen a los 
reglamentos y leyes derivadas 
de La estrategia de la granja a la 

mesa de la UE. Aquí se incluye la 
negativa a la prohibición de fito-
sanitarios, la limitación a la fer-
tilización y otras limitaciones a 
actividades agrícolas. A nivel 
nacional solicitan la derogación 
de los Reales Decretos 
1050/2022, de uso sostenible de 
los productos fitosanitarios y 
1051 de Nutrición Sostenible de 

Els responsables de la Cooperativa Agrícola Sant Josep i d’Iberdrola van formalitzar l’acord per a impulsar el projecte.

La Cooperativa i Iberdrola crearan la 
primera comunitat solar a Castelló
U La Cooperativa Agrícola Sant 
Josep de Nules juntament amb 
Iberdrola impulsaran la prime-
ra comunitat solar de la provín-
cia de Castelló. 

Està previst instal·lar 232 pla-
ques amb una potència de 100 
kilovats en la coberta de l’edifici 
de la Cooperativa. Això supo-
sarà evitar l’emissió d’unes 
1.675 tones de CO2 a l’atmosfe-
ra en els propers 25 anys. 

Gràcies a aquesta comunitat 
solar, els veïns que visquen a 
menys de dos quilòmetres de 
distància, uns 200, podran gau-
dir dels avantatges de l’autocon-
sum renovable, sense necessitat 
de tindre instal·lació pròpia ni 
fer cap inversió, ja que és la 
companyia elèctrica qui la rea-
litza. La Cooperativa aprofitarà 
el 25% de la producció per al seu 
consum en el Charter en cons-

trucció al carrer de Sant Agustí 
Així doncs, està previst que 

en maig estiga tot en funciona-
ment, i abans es farà una reunió 
informativa per a explicar amb 
detall tot el procediment. 

El president de la Cooperativa, 
Ramón Arenós, afegeix que «la 
comunitat solar es complemen-
tarà amb la instal·lació de pals de 
recàrrega per a cotxes elèctrics 
per a donar un nou servei».

suelos agrícolas  
También piden la derogación 

del Real Decreto 1054/2022 y 
manifiestan un «no rotundo a 
implantar el Cuaderno Digital». 

Del mismo modo, solicitan 
una solución eficaz contra la 
plaga del Cotonet de Sudáfrica, 
incluida la solicitud de una 
autorización excepcional del 

Clorpirifos o del Metilclorpirifos 
para combatirlo. 

Plantean además la publica-
ción de la Norma de la Pinyolá y 
demandan que la administra-
ción autonómica y nacional 
defiendan en Europa el trata-
miento en frío para toda plaga, 
para todo país y para toda 
importación.
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Nules distingeix al sector esportiu en 
la IV Gala celebrada al Teatre Alcázar
Després de quatre anys torna un acte de reconeixement en el que es va homenatjar, entre d’altres, als fundadors dels Jocs Esportius

L ’Ajuntament de Nules va 
homenatjar al sector espor-
tiu  en una nova edició de 
la Gala de l’Esport que va 

reunir a més de 500 persones l’11 
de febrer al Teatre Alcázar.  

Es va fer un reconeixement a 
les joves promeses: Nadia de la 
Fuente, Laia Ferrandis, Milena 
Zuzanna Peris, Daniela Sanz, 
Vega Rubio, Héctor Granell, 
Carmen Gavara, Alejandro 
Borja, Rosa Martínez, Irene 
Caselles, Eva Castañer, Agustín 
Sebastiá i Llum Hueso.    

També es va homenatjar a 
esportistes consolidats: Pedro 
Fandos, Víctor Romero, Pascual 
Juliá, Gloria Saurep i Carlos 
Descals, Enrique Alepuz, Abril 
Navarro, Víctor Rodrigo, 
Cristóbal Nebot, Islam Walid i a 
la trajectòria del Club de 
Patinatge Taurons de Nules. 

També es va fer una menció 
històrica al CF Nules en el seu 
90é aniversari, i en especial a la 
plantilla i directiva que en la 
temporada 1987-88 van aconse-
guir l’ascens a Segona Divisió B.  

A més, es va fer un reconeixe-
ment a Valentí Usó (homenatge 
pòstum), soci número 1, presi-
dent i fundador del Club de Pesca 
El Galfí; Diego Piqueras 
(Trinoulas); Caixa Rural Sant 
Josep de Nules, CA Noulas, Scude; 
Vicent Navarro Villar (homenat-
ge pòstum), guanyador en dife-
rents modalitats  d’Atletisme de 
Veterans; i Sergio Pellicer, actual 
entrenador del Málaga CF.  

Altre nomenament especial 
va estar per a les 40 edicions 
dels Jocs Esportius de Nules i els 
seus fundadors, Jesús Dualde, 
Javier Oliver, Julia Pastor, 
Miguel Mezquita, Vicente 
González, i especialment a Joan 
Molés, qui va instaurar els Jocs 
Esportius al municipi de Nules. Els fundadors dels Jocs Esportius van tindre un reconeixement a la seua tasca. Homenatge a les persones que col·laboren amb l’esport nuler.

Els esportistes locals més consolidats van rebre la seua distinció. Guardó per als representants del Club Patinatge Taurons.

Reconeixement al CF Nules pel seu 90é aniversari i a tots aquells que van aconseguir l’ascens a 2ª B.

L’homenatge als 40 anys de la fundació dels Jocs Esportius va ser un dels més emotius i multitudinaris de la vetlada.

Les joves promeses de l’esport de Nules també van rebre els seus guardons.  

 IEsports
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U VEGA RUBIO ES 
CLASSIFICA TERCERA           
EN L’AUTONÒMIC DE 
PROVES COMBINADES

La jove esportista nulera Vega Rubio 
Romero va pujar al tercer lloc del 
podi en el Campionat Autonòmic de 
Proves Combinades sub-18 que es va 
disputar al Velòdrom Luis Puig de 
València els dies 10 i 11 de febrer.

 

U MIGUEL ÁNGEL FLICH, 
NOU CAMPIÓ DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
DE PESCA DES DE ROCA

L’esportista nuler Miguel Ángel Flich 
ha sigut campió en el Campionat de 
la Comunitat Valenciana de Pesca 
des de Roca que es va celebrar el 
darrer diumenge 26 de febrer a la 
localitat alicantina de Xàbia.

 

U L’INFANTIL FEMENÍ 
DEL CLUB HANDBOL 
NULES ES PROCLAMA 
CAMPIÓ AUTONÒMIC

El 12 de febrer es va disputar la final 
de nivell 2 en categoria infantil 
d’handbol femení de la Comunitat 
Valenciana, on es va proclamar nou 
campió autonòmic l’equip del Club 
Handbol Nules.

U NOVA TROBADA DE 
NATACIÓ DEL TRINOULAS    
A LA PISCINA MUNICIPAL

El club Trinoulas i la Regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament de Nules 
van organitzar el 18 de febrer una 
nova edició de la seua Trobada de 
Natació a la Piscina Municipal. 

Aquesta vegada hi van participar un 
gran nombre de xiquets i xiquetes, 
en un primer torn de les categories 
multiesport, benjamí i aleví, i després 
d’infantil, cadet i juvenil.

Mascarell consolida el Duatló 
amb el títol autonòmic d’equips

L a localitat emmurallada 
de Mascarell va viure un 
gran esdeveniment espor-
tiu el primer cap de set-

mana de març amb la disputa 
de la segona edició del Duatló 
Sprint per equips de Mascarell, 
organitzat perl club Trinoulas i 
l’Ajuntament de Nules. 

La competició va començar el 
matí del dissabte 4 de març amb 
la prova escolar que va reunir a 
242 joves de les categories juve-
nil, cadet i infantil, aleví, benja-
mí i multiesport. 

El millor va arribar el diu-
menge, amb la prova per als 
adults i el Campionat 
Autonòmic de Duatló per 
Equips en joc. Des de les 9.00 
hores van començar a eixir els 
participants amb una separació 
d’un minut. Hi van competir 
quasi 300 esportistes, un total 
de 52 equips d’entre quatre i sis 
integrants, amb diverses catego-
ries i tant equips masculins, 
com femenins i mixtes. Això sí, 
només els equips A masculins i 
femenins van disputar el títol 
de la Comunitat Valenciana. 

L’UA Triatlón es presentava 
com a favorit amb un equip 
masculí de 6 membres, però tin-
dria prop a formacions com la 
del Tripuçol o CDT Resistentia 
T3, o als xics del Triatlón 
Castellón o Tricanet. Després 
d’entrar a meta, els de l’UA 
Triatlón s’imposaven com 
l’equip més ràpid, fent també el 
millor parcial de ciclisme. Es va 
quedar molt prop del primer 
lloc el Tripuçol, només 44 
segons els van separar de la pri-
mera posició. Van ser segons, i 
tercers el CDT Resistentia T3. 

En la competició femenina, 
el Tripuçol y CDT Resistentia T3 
intercanviaven llocs amb els 
seus companys, essent elles pri-

L’UA Triatlón es va proclamar campió en categoria masculina i el Tripuçol en fèmines

meres i segones, respectiva-
ment. Les terceres van ser les 
xiques del CEC Antella Frutas 
Tono Alejandro Sanz. Les duatle-
tes del Tripuçol van marcar una 
clara diferència amb la resta de 
contrincants ja que li van traure 
més de quatre minuts al segon 
classificat, aquest darrer més 

igualat amb les terceres.  
En el lliurament de trofeus 

hi van participar els regidors 
d’Esports i de Mascarell, Gabriel 
Torres i Guillermo Latorre, res-
pectivament; la presidenta de la 
Federació Valenciana de Triatló, 
Vanessa Huesa, i el president del 
Trinoulas, Diego Piqueras.

Els tres primers classificats masculins en el Campionat Autonòmic, al podi.

El tres millors equips femenins en la competició pel títol de la Comunitat.
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Opinión

L a localidad de Nules ya cuenta 
con un Plan de Accesibilidad 
Universal con el objetivo de 
poder mejorar a partir de 

ahora las calles y edificios públicos 
del municipio, Mascarell y la pobla-
ción marítima. 

El pasado viernes 10 de marzo pre-
sentamos de manera pública este 
nuevo plan en el que se está ya  traba-
jando, puesto que se están llevando a 
cabo diferentes actuaciones en la 
localidad enfocadas a mejorar la 
accesibilidad tanto de algunos viales 
como de inmuebles como es el caso 
del Casal Jove. 

 
2.000 PÁGINAS 
Este plan consta de tres tomos y de 
cerca de 2.000 páginas, que recogen 
todas las necesidades que presentan 
tanto la población como la playa y 
Mascarell para llegar a la accesibili-
dad universal de los espacios públi-
cos, donde el Ayuntamiento de Nules 
ha asumido el compromiso y el reto 
de adaptar la ciudad, la playa y 
Mascarell a las necesidades de todas 
las personas. 

 
INVERSIÓN 
En este sentido, se prevé invertir una 
cantidad económica de en torno a 
unos 11 millones de euros en el trans-
curso de los próximos años para 
poder materializar este plan. 

Así pues, la empresa Cumulus City 
ha sido la encargada de redactar este 
ambicioso proyecto actualizando los 
criterios de Deambulación, 
Aprehensión, Localización y 
Comunicación (DALCO) que debe 
regir la accesibilidad. 

 
ANÁLISIS 
El nuevo plan de accesibilidad en el 
que el Ayuntamiento ya trabaja se ha 
desarrollado analizando el casco 
urbano del municipio, constatando 
el trabajo que se ha venido llevando a 
cabo en los últimos años, y poniendo 
especial hincapié en las necesidades 
futuras.  

Tenemos en nuestras manos una 
herramienta que nos permitirá incre-
mentar la calidad de vida de toda la 
ciudadanía, mejorando el bienestar y 
el desarrollo de todas las personas 
que viven o transitan por nuestro 
municipio. 

 
UNANIMIDAD 
Cabe señalar, además, que este plan 
en el que ha estado trabajando 
durante el último año el equipo de 
gobierno cuenta con el apoyo inicial 
del resto de grupos municipales del 
consistorio, al mostrar su conformi-
dad en la redacción del mismo, de 
modo que se han celebrado también 
diferentes reuniones de trabajo con 
representantes de todos los grupos 
políticos.

Un plan para   
hacer Nules más 
accesible 

CeN

S omos de los que creemos que 
la política no es más que servir 
al ciudadano. Trabajar por los 
vecinos, por mejorar su cali-

dad de vida, empeñarnos en conse-
guir lo mejor para nuestro pueblo, 
trabajar proyectos y ganar oportuni-
dades. En definitiva, hacer de nuestro 
pueblo el mejor lugar donde vivir.  

Porque hay quien ha confundido 
demasiados años el objetivo generan-
do un daño irreparable a nuestra 
localidad. Y lo decimos convencidos 
de ser la alternativa necesaria para 
redirigir los focos. El protagonismo 
debe estar en la calle, no en los despa-
chos. Debe ser colectivo, no indivi-
dual. Y debe poner en valor a los veci-
nos, a cada uno de ellos, no a un 
alcalde que se pasea por una alfom-
bra roja pagada por todos nosotros. 

Si sacamos las cuentas, quizás les 
resulten escandalosas. La cabalgata 
de este año ha costado más de 40.000 
euros cuando el gasto habitual era 
inferior a la mitad. Alcalde y conceja-
les han despilfarrado 42.000 euros en 
vídeos y grabaciones para mayor glo-
ria de David García. Y sus redes socia-
les suponen un malgasto mensual de 
1.500 euros que pagamos entre todos. 

Estamos convencidos de que el 
dinero público debe tener otras prio-
ridades. Los políticos somos meros 
encargados de conseguir objetivos y 
son los vecinos los únicos protagonis-
tas del devenir de la historia de nues-
tro pueblo. Hoy esas familias son las 
que sufren para llegar a final de mes, 
porque en muchas casas hay alguno 
de sus miembros en paro. Las hipote-
cas no ayudan. Muchos han visto 
cómo en febrero su cuota subía un 
50%. Una asfixia que tampoco da tre-
gua en los alquileres, que van al alza.  

La cesta de la compra tampoco nos 
sale más barata. Con el dato adelanta-
do de febrero, que pulveriza el de 
enero, difícilmente bajaremos el 
6,4% de inflación que hubo en enero 
y que junto a las energías y los carbu-
rantes nos hace la vida más difícil. 

Es el momento de estar a la altura 
de las necesidades que nos demandan 
los vecinos, de resolver estos proble-
mas, que son los reales, los que quitan 
el sueño a cientos de autónomos, veci-
nos, comercios o empresas a las que 
este alcalde y su equipo no escucha. El 
momento de invertir para prosperar y 
no de despilfarrar para perder.  

Reducción de impuestos en fun-
ción de la renta, ventajas para la 
adquisición de una vivienda, elimina-
ción de la plusvalía en herencias, el 
impuesto a la muerte que nos impo-
nen de forma absolutamente injusta. 
Porque de eso se trata. De escuchar 
para ser eficaces y útiles con las 
miras puestas en un proyecto real 
que devuelva a nuestro pueblo la 
esencia de Nules, que sitúe al ciuda-
dano en el centro y que coloque a los 
políticos como servidores públicos, 
porque eso es lo que somos.

El momento de 
volver a ser Nules

PP

E l municipio de Nules se 
encuentra en estos momentos 
patas arriba, ya no solo por 
las obras, que esperamos den 

el resultado esperado en relación a 
las molestias causadas en cuanto a 
movilidad, subsanables todas, siem-
pre y cuando se estudie un plan 
alternativo para garantizar una 
óptima movilidad. 

 
BASURAS 
Sí, los problemas crecen, y un claro 
ejemplo de ello es la gestión del con-
trato municipal de Basuras, que 
llega un año tarde. Este febrero se 
inició por fin la instalación de los 
nuevos contenedores y llegan rodea-
dos de polémica, como dicen los 
vecinos, «tarde y mal», pero lo más 
preocupante es la falta de gestión. 
El grupo municipal Socialista ya 
exigimos explicaciones y responsa-
bilidades. ¿Qué contestación obte-
nemos por parte del equipo de 
gobierno? NINGUNA. 
 
CABALGATA 
Otra cuestión que nos genera duda 
es la última Cabalgata de los Reyes 
Magos. La Sra. Gavaldá ha invertido 
en ella sobre 41.300 euros, anulan-
do la prórroga de la licitación del 
anterior contrato de 20.000 euros. 
Sí, defraudó a los más pequeños. 
Cuando preguntamos al gobierno 
sobre esta cuestión, su contestación 
es NINGUNA. 
 
POLICÍA LOCAL 
¿Y que sucede en la Policía Local? Sí, 
es el gran misterio, el Sr. García 
como concejal de Policía no da 
explicaciones claras sobre la falta de 
personal, y como ya es costumbre 
en él, la culpa reside en un ente 
superior que se encuentra fuera del 
término municipal, responsabilida-
des ninguna, y  por si fuera poco, 
admite vender derechos laborales. 
Desde el Grupo Municipal Socialista 
lo vamos a denunciar y JAMÁS lo 
vamos a permitir. 
 
IMPROVISACIÓN 
Todas estas cuestiones tienen un 
denominador común, la improvisa-
ción, la falta de planificación que 
lleva como consecuencia a una mala 
gestión, que recae en el bienestar de 
nuestros vecinos, vecinas y en los 
servicios públicos de nuestro 
Ayuntamiento. 
 
TIEMPO DE DESCUENTO 
Estamos en tiempo de descuento, y 
cada día que pasa crecen los proble-
mas, y nadie en Centrats en Nules es 
capaz de dar solución. 

Hay que hacer una reflexión. 
¿Qué ha cambiado en Nules durante 
esta legislatura? 

Nuetros vecinos reclaman ges-
tión para poder impulsar el Nules 
que nos merecemos.

Los problemas 
crecen

PSPV-PSOE

S í, ja ha arribat el moment tan 
desitjat pels prometedors d’ací 
i d’allà, aquells prometedors 
que per més obstacles que els 

vinguen damunt continuaran pro-
metent que només a les seues mans 
està solucionar-los, les eleccions. 

Doncs els direm estimats lectors 
d’aquesta columna, que enganyen 
sense complexos! Totes i tots sabem 
que tant el Partit Popular com el 
Partit Socialista Obrer Espanyol a 
nivell nacional, i el Partit Popular 
també a nivell provincial i durant 
molts anys, han tingut majories abso-
lutes. On han estat amagats? 

Per què fem aquesta pregunta? 
Molt senzill, durant aquells temps, 
per sort desapareguts, de majories 
absolutes, on van estar per exemple 
quan les marees s’emportaven les 
nostres platges? Ara des dels respec-
tius PP i PSOE a nivell local, pregonen 
amb gran fervor i entusiasme que 
quan governen en el nostre munici-
pi, a més de preocupar-se per cada 
veïna i veí seran els que a nivell 
nacional ens solucionaran els proble-
mes del sector ceràmic de la provín-
cia, de l’infrafinançament del País 
Valencià, amb el nostre president al 
capdavant pegant cabotaes a Madrid, 
de la regeneració de les nostres cos-
tes, de la problemàtica apressant del 
nostre camp, dels nostres agricultors. 
I com aquests exemples, tot. 

I nosaltres, pobres incrèduls, no 
ens creiem res. Ja ho va dir fa anys un 
president del Govern d’Espanya: 
«Puedo prometer y prometo», però 
també hi ha una dita popular que 
diu: «Prometer hasta meter y una vez 
metido, se acabó lo prometido». 
Nosaltres som més de dites populars! 

Parlant de promeses que més que 
promeses són fum de canya, els que 
més enamorats estan de Nules, els 
que prometen eliminar  «l’impost de 
la mort» ens sorprenen, o no, en el 
passat plenari de febrer amb un No 
rotund a l’aprovació del pressupost 
municipal per a l’any 2023. Això és 
un No a asfaltar camins rurals, un No 
a la bonificació de l’IBI del qual es 
beneficiaran uns cent comerços de 
Nules, un No a fer costat a emprene-
dors, un No a subvencions directes a 
empreses de Nules que contracten 
persones en atur del nostre municipi, 
un No al fet que treballadors de 
l’Ajuntament que menys cobren 
vegen augmentat el seu salari, un No 
al fet que els clubs esportius cobren 
més subvencions per concurrència 
competitiva, un No a posar en marxa 
polítiques d’ocupació i mes ajudes 
socials a famílies necessitades. Molt 
enamorats, enamorats, no se’ls veu. 

Més Nules continuem estant orgu-
llosos de contribuir a aprovar un nou 
pressupost, tot aquest assoliment 
s’aconsegueix tal com li va recordar 
la nostra regidora Rosa Ventura als 
eterns representants del No, nego-
ciant i negociant.

Temps d’eleccions  
i de promeses

Més Nules
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 I  Agenda

FARMÀCIES DE GUÀRDIA DE 10 DE MARÇ FINS 3 D’ABRIL

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 DIVENDRES DE L’1 D’OCTUBRE AL 31 DE MAIG

TRANSPORT URBÀ DE DILLUNS A DIVENDRES 
EXCEPTE FESTIUS - Els dilluns el servei no passa 
pel cementeri perquè està tancat (1 d’octubre-31 maig)Jardí-RENFE   8:00  10:30  12:30  13.30 17:30

Tales   8:01  10:31  12:31  13.31 17.31
Puríssima   8:03 10:33 12:33 13:33 17:33
Santa Bàrbara   8:04 10:34 12:34 13:34 17:34
Sant Bartomeu   8:05 10:35 12:35 13:35 17:35
Marc A. Ortí (Pujada) 8:06  10:36  12:36 13.36 17:36
Far (Ctra. Mar)   8:11  10:41  12:41  13.41 17:41
La Plana Baixa   8:12  10:42  12:42  13.42 17:42
Armada Espanyola 8:15  10:45  12:45  13.45 17:43

Menorca   8:18  10:48  12:48  13.48 17:48
Avda. Norte   8:19  10:49  12:49  13.49 17:49
l’Estany   8:20  10:50  12:50  13.50 17:50
Mediterrani-1   8:21  10:51  12:51  13.51 17:51
Mediterrani-2   8.22  10.52  12:52  13.52 17:52
Mediterrani-3   8:23  10:53  12:53  13.53 17:53
Far  8:23 10:53 12:53 13:53 17:53
Pujada   8:29  10:59  12:59  13.59 17:59
Jardí-RENFE  8:30  11:00 13:00  14:00 18:00

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 Bàrbara   7:49  8:41  10:11  11:11  12:11  13:11
Santa Natàlia   7:51  8:42  10:12  11:12  12:12  13:12
1er de Maig   7:52  8:43  10:13  11:13  12:13  13:13
Ctra.Vilavella 1  7:53  8:43  10:14  11:14  12:14  13:14
S.M.R Molas   7:55  8:45  10:15  11:15  12:15  13:15
Cementeri*   -- -- 10:18  11:18  12:18 --
Ambulatori   7:56  8:48  10:19  11:19  12:19  13:19
Diagonal   7:57  8:49 10:20  11:20 12:20 13:20
Llaurador   7:58  8:50 10:21  11:21 12:21 13:21
Pujada   7:59  8:51 10:22 11:22 12:20 13:22
Jardí RENFE   8:00  8:52  10:23  11:23  12:23  13.23

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
AV DIAGONAL, Nº 4
CL CUEVA SANTA, Nº 31
CL MAYOR, Nº 60

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

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
1
2
3

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 Continua el cicle de conferèn-
cies La concordia fue posible. El 
dimarts 21 de març a les 19.00 
hores tindrà lloc al Teatre 
Alcázar la ponència La política 
exterior de España durante la tran-
sición a càrrec de Javier Rupérez, 
diplomàtic expanyol, exsecreta-
ri de relacions internacionals 
d’UCD i exdiputat del Congrés.

JAVIER RUPÉREZ SERÀ EL 
PRÒXIM PONENT DEL CICLE  
‘LA CONCORDIA FUE POSIBLE’

U El Grup de Veus Música Viva, 
dirigit per Miguel Ángel 
Martínez Montes, oferirà la 
Missa Rèquiem de G. Fauré el dis-
sabte 25 de març a les 19.30 
hores a l’església del Convent. 
Un concert organitzat per la 
Confraria de Natzarens, dins 
dels actes del II Pregó de 
Setmana Santa.

‘MISSA RÈQUIEM’ DE G. FAURÉ A 
CÀRREC DEL GRUP DE VEUS 
MÚSICA VIVA, EL 25 DE MARÇ

U Una de les principals nove-
tats de la Setmana Santa 
d’enguany serà la representació 
de La pasión de Jesucristo que es 
podrà veure els diumenges 26 
de març i 2 d’abril al Teatre 
Alcázar, a càrrec de les 
parròquies de Burriana i Nules. 
En tots dos casos la representa-
ció començarà a les 19.00 hores.

‘LA PASIÓN DE JESUCRISTO’ ES 
REPRESENTARÀ A L’ALCÁZAR EL 
26 DE MARÇ I EL 2 D’ABRIL

U Les veus de la Coral Sant 
Bartomeu de Nules tornaran a 
brillar el dissabte 1 d’abril amb 
el Concert de Setmana Santa 
que realitzaran des de les 19.30 
hores a l’església arxiprestal de 
Sant Bartomeu i Sant Jaume. Un 
recital que forma part de la 
Programació Cultural 2023 per 
al primer semestre d’enguany.

CONCERT DE SETMANA SANTA 
DE LA CORAL SANT BARTOMEU, 
EL DISSABTE 1 D’ABRIL

U El diumenge 2 d’abril tindrà 
lloc una nova iniciativa 
solidària en favor de la lluita 
contra el càncer. Des de les 
18.00 hores el Saló 
Multifuncional acollirà una des-
filada de moda infantil i juvenil 
organitzada per la junta local 
de l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer.

DESFILADA DE MODA INFANTIL I 
JUVENIL CONTRA EL CÀNCER, EL 
2 D’ABRIL AL MULTIFUNCIONAL
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