MURO
el nostre

GENER 2021

La borrasca Filomena va
passar de reüll per la comarca

La pandèmia fa ajornar
les activitats de la Fireta

La neu sols es va registrar en la serra, mentre que l’alerta
va comportar la suspensió de les classes durant dos dies.

La història ens descobreix que la Guerra del
Francés i la Civil van provocar ja la suspensió.

L’AJUNTAMENT VA DEMANAR EL TANCAMENT PERIMETRAL DEL MUNICIPI PERÒ S’HA DESESTIMAT

La incidència de la Covid
obliga a endurir mesures

Després dels Nadals la incidència del coronavirus a Muro es va disparar, com
en la gran majoria dels municipis valencians. Per eixe motiu, l’Ajuntament va decidir sol·licitar a Sanitat el tancament perimetral del poble, tal i com s’havia dut a
terme a Alcoi. Finalment, la Generalitat ha eliminat qualsevol confinament a nivell

Educació
comença a
construir el
nou col·legi
El Bracal
Pàgina 9

municipal a la Comunitat, mentre que l’autonòmic continua vigent, a més d’endurir les restriccions. Entre les noves mesures destaca el tancament de l’hostaleria,
gimnasos i el comerç no essencial estarà obert fins a les 18 hores. El toc de queda
nocturn és a les 22 hores, però es demana que siga a les 20.
Pàgines 4 i 5

L’alcalde
repassa els
projectes en
l’inici de l’any
nou
Pàgina 3

En una atípica Cavalcada estàtica que va estar carregada d’emotivitat

Els Mags no van faltar a la tradició

Acord amb la
Protectora per
a treballar
pel benestar
dels animals
domèstics
Pàgina 13
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Teatre feminista
en el Centre
Cultural per a
conmemorar el 25N
Després de tindre que aplaçar la cita, finalment el
passat 18 de desembre el Centre Cultural va acollir
la representació de ‘Nora, Casa de Muñecas’, una
activitat que es va programar per a conmemorar
el Dia Internacional Contra la Violència de Gènere,
que se celebra cada 25 de novembre. I és que quan
Henrik Ibsen la va escriure segurament no era
conscient que estava escrivint la primera gran obra
feminista de la història, però que a la fi del segle
XIX una obra que ens parlara d’una dona, que farta
d’aguantar el maltractament psicològic del seu marit,
fora capaç de marxar-se deixant-lo tot, inclosos els
seus fills, era una cosa realment valenta per part de
l’autor. En aquest cas, la posada en escena va ser a
càrrec de Melpómene Teatre, sota la direcció de José
Manuel Vidal.

INFORMACIÓ D’INTERÉS

HORARIS

■ ALCOI-VALÈNCIA. Laborables: 7:30, 10:00, 17:00. PAS
PER MURO: 7:50, 10:20, 17:20.
Dissabtes: 10:00 (10:20), 17:00
(17:20). Diumenges i festius:
18:00 (18:20).

ALCOI-BOCAIRENT-MURO
■ TAD-Nou servei de Transport a
Demanda Alcoi-Bocairent-Muro-Planes-Denia. Reserves de
dilluns a divendres, de 9 a 13 hores, al telèfon 965 52 05 62. Horari aproximat de pas laborables:
Eixida d’Alcoi a les 13:50 i pas
per Muro a les15:10. Dissabtes,
diumenges i festius, NO hi ha
servei. Informació: https://movilidad.vectalia.es/wp/wp-content/
uploads/2020/06/TAD-Alcoi-Denia.pdf.

VECTALIA ☎ 96 552 05 62

BIBLIOTECA ☎ 96 553 17 68

TRAVICOI ☎ 96 347 04 27
■ VALÈNCIA-ALCOI. Laborables:
13:00, 16:00, 19:30. PAS PER
MURO: 14:35, 17:35, 21:25
Dissabtes: 13:00 (14:35), 19:00
(20:35). Diumenges i festius:
20:30 (22:05).

ALCOI-MURO
■ EIXIDA ALCOI. Laborables: 6:oo,
7:00, 8:00, 9:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14’30, 16:30, 17’30,
19:00, 21:00. Dissabtes, diumenges i festius: 8:00, 10:00, 13:00,
15:00, 21:00.
MURO-ALCOI
■ EIXIDA MURO. Laborables: 6:30,
7:30, 8:30, 9:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:30, 21:30. Dissabtes,
diumenges i festius: 8:30, 10:30,
13:30, 15:30, 21:30.

De dilluns a divendres:
de 9:30 a 13:30 i de 16:00 a 20:00.
Dissabtes: 10:30 a 13:30
Correu: biblioteca@vilademuro.net

HORARI MISSES
San Juan Bautista
De dilluns a divendres:19:00h
Dissabtes: 20:00h
Diumenges: 12:00h
Ermita de la Mare de Déu
De dilluns a divendres: 8:15 h
Dissabtes: 8:15h
Diumenges: 9:00h

PER A REMETRE
NOTÍCIES A ESTA
PUBLICACIÓ
PER E-MAIL
npmuro@elnostreperiodic.com

FARMÀCIES DE GUÀRDIA GENER-FEBRER
Dies 22-24

Gozálbez Cebrian

Pl. Ermita, 7

Dies 25-31

Turrión Gozálbez

Avda. País Valencià, 9

Dies 1-7

Mª Elodia López

Avda. de Gandia, 65

Dies 8-14

Gozálbez Cebrian

Pl. Ermita, 7

Dies 15-21

Turrión Gozálbez

Avda. País Valencià, 9

Dies 22-28

Mª Elodia López

Avda. de Gandia, 65

TELÈFONS
Emergèncias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Comisaría de Alcoy . . . . . . . . . . . . 96 533 04 28
Policia Local Muro. . . . . . . . . . . . . 96 553 01 68
Policia Local Cocentaina . . . . . . . . 96 559 01 21
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062
Guàrdia Civil Muro. . . . . . . . . . . . . 96 553 02 14
Guàrdia Civil (Tráfico) . . . . . . . . . . 96 552 12 90
Bombers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Cruz Roja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 651 65 63
Hospital V. Lirios . . . . . . . . . . . . . . 96 553 74 00
Hospital (Urgencias) . . . . . . . . . . . 96 553 74 30
Centre de Salut Muro . . . . . . . . . 96 651 62 28
Centre d’Emergencies municip. . . 96 553 02 09
Correos y Telégrafos . . . . . . . . . . . 96 553 05 08
Aeropuert l’Altet . . . . . . . . . . . . . . 96 691 94 00
Aeropuert Manises . . . . . . . . . . . . 96 159 85 00
Tele Taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 552 37 37
Servi Taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 552 46 46

Radio Taxi L’Alcoià . . . . . . . . . . . . 96 652 30 30
Taxi Muro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .629 021 945
Iberdrola (At. clientes) . . . . . . . . . . 901 20 20 20
Iberdrola (Inciden.-Averías) . . . . . . 96 514 41 76
Seragua (Urgencias) . . . . . . . . . . . 627 57 85 22
Biblioteca Pública . . . . . . . . . . . . . 96 553 17 68
OMIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 553 05 57
Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 553 05 57
Mercat La Mistera. . . . . . . . . . . . . 96 553 16 41
Escola Permanent d’Adults . . . . . . 96 651 71 48
Casa Jubilats de Benámer . . . . . . 96 553 05 70
Turballos, telèfon públic . . . . . . . . 96 651 67 10
Setla de Nunyes, telèfon públic. . . 96 651 66 26
Juzgat de Paz . . . . . . . . . . . . . . . . 96 553 17 70
Poliesportiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 552 94 28
Centre de dia Benicadell. . . . . . . . . 96 553 09 23
Centre Social Matzem. . . . . . . . . . 96 651 61 04

AVÍS IMPORTANT
■ SUSPESES LES CLASSES

D’ANGLÉS
La regidoria d’Educació de
l’Ajuntament de Muro ha comunicat la suspensió temporal de les classes municipals
d’anglés. El motiu no és altre que la baixa mèdica de la
professora assignada. A més,
la regidora Xelo Cascant ha
explicat que el reinici de les
classes serà informat als alumnes mitjançant els grups de
whatsapp que utilitzen habitualment.

+

Hazte socio de la
Cruz Roja
Harás Bien

Leer. Dar paseos. Pintar
Jugar con los nietos
Ver la televisión
Ser voluntario de Cruz roja
La ventaja de ser jubilado es que tienes tiempo
para hacer lo que te gusta.

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ CRIDAR

al telèfons: 644 272 448 i 966 360 101
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L’INICI DE LES OBRES DEL BRACAL I EL PROJECTE DE LA XOPÀ DEL BATÀ MARQUEN LA NOVA ANUALITAT

G. Tomás: “2021 ens ha de portar
a la recta final de la pandèmia”

E

l 2021 arriba amb il·lusions renovades després d’un 2020 que
ha sacsejat els fonaments de la
nostra societat actual i que ha marcat
un canvi important en la nostra història
recent. La crisi sanitària del coronavirus s’ha emportat per davant vides
humanes, i ha posat també en pausa
moltes de les coses que féiem abans,
al mateix temps que ens ha portat esperances renovades per a afrontar aquest
nou any que acaba de començar.
L’alcalde de Muro, Gabriel Tomás, és
conscient que travessem un moment
complicat encara que no oculta la seua
il·lusió per un 2021 que començarà a
fer realitat projectes molt reivindicats
per la població, com ara la construcció
del nou Bracal.
- Quin balanç fa del 2020 que
acaba d’acabar?
“Ha sigut un any molt difícil per a
aquelles persones que han perdut
a un ser estimat per la pandèmia o
que han patit en les seues carns la
cruesa del coronavirus. A tots ens
ha tocat de prop aquesta complicada situació i hem sigut testimonis de
com les nostres tradicions més arrelades deixaven de celebrar-se, o de
com els nostres sectors econòmics
havien de fer front a una crisi sense
precedents. Malgrat això hi ha hagut una gran onada de solidaritat i
hem vist per exemple a Muro com
les indústries es reinventaven per
a atendre totes les necessitats derivades de l’alerta sanitària. Això ens
ha de fer sentir-nos orgullosos del
nostre poble. La indústria s’ha reinventat i nosaltres, com a Ajuntament,
també vam haver d’adaptar el nostre
pressupost per a crear un pla d’ajudes calendaritzat que ha ajudat als
nostres veïns en diferents àmbits així
com als principals sectors productius del nostre poble”.
- El 2021 no comença ara com
ara amb molt bon peu que diguem…
“Continuarà sent un any difícil perquè la pandèmia no ha acabat encara, per això hem de continuar sent
responsables en tots els nostres àm-

L’alcalde de Muro, Gabriel Tomás, en el saló de Plens, durant una entrevista el passat estiu.

bits per a tractar de frenar la propagació del virus. De fet la realitat que
tenim a Muro en aquest inici d’any
és molt complicada en relació al
coronavirus i això ens ha portat per
exemple a haver d’adoptar mesures
addicionals o a suspendre la Fireta
de Sant Antoni. Ja han començat a
administrar-se les primeres vacunes i això ens portarà prompte a un
millor control de la crisi sanitària.
Crec que l’any que ara comença ens
portarà cap a la recta final de la
pandèmia i ens permetrà veure més
amb claredat el futur immediat”.
- Com es presenta aquest

2021 per a Muro?
“L’hem començat amb els pressupostos ja aprovats, uns comptes que
ascendeixen als 6’5 milions d’euros i que contemplen per exemple
la creació d’una brigada municipal
d’obres, que ens serà d’utilitat per
a dur a terme el procés de municipalització de serveis. A més, han començat les obres de construcció del
nou col·legi El Bracal i, si es compleixen tots els terminis previstos,
esperem poder estrenar a principis
de 2022 un centre educatiu en condicions com bé mereixen els estudiants del nostre poble després de
tants anys de lluita i reivindicacions.

Finalment, hem licitat els grans contractes municipals que estaven pendents de renovar, igual que està en
marxa la licitació de les obres del
gimnàs del col·legi Montcabrer”.
- Un projecte important que
també comença a veure la
llum és el de la Xopà del Batà…
“Després de l’adquisició dels terrenys començarem a definir el que
volem fer amb aquest pulmó verd
del nostre poble. Per a això posarem en marxa les eines necessàries
que permeten els murers i les mureres decidisquen què fer amb aquest

parc i quins elements pot contindre
una superfície natural de més de
3.000 metres quadrats situada en
ple nucli urbà”.
- Quin és el seu desig per al
nou any?
“El més important és que hi haja salut i per a això, insistisc, hem
d’adoptar totes les mesures que
s’han marcat per a tractar de contindre el virus. Amb molta responsabilitat i sentit comú eixirem prompte d’aquesta i podrem compartir
nous moments amb els nostres. Que
el 2021 us porte moltes coses bones
i siga millor que l’anterior”.

Dr. J. IGNACIO GIMENO ABAD
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

www.ignaciogimeno.com
VITHAS HOSPITAL INTERNACIONAL MEDIMAR
Avda. Denia, 78 - 2ª planta - 03016 ALICANTE
Tel.: 965 16 22 00 - Ext. 8056

■

CIRUGÍA ARTROSCÓPICA

■

TRAUMATOLOGÍA DEPORTIVA

CONSULTAS

Avda. Conde Lumiares, 37 bajo (CM Lumiares) - 03010 Alicante - T. 965 25 46 12
Pintor Cabrera, 8 - bajo (CM Estación) - 03005 Alicante - T. 965 12 55 00
Jaime Segarra, 2 - bajo (Clin. Alicante) - 03010 Alicante - T. 966 35 99 66
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El passat 12 de gener es va decretar el tancament dels espais públics, parcs o jardins i instal·lacions esportives del poble.

LA INCIDÈNCIA S’HA DISPARAT DESPRÉS DEL NADAL I L’AJUNTAMENT HAVIA DEMANAT EL TANCAMENT PERIMETRAL

S’endureixen les mesures
sense tancar el municipi
L

’Ajuntament de Muro va sol·licitar a la
Generalitat Valenciana a mitjan gener
que aplicara el tancament perimetral
del municipi davant l’elevada incidència del
coronavirus que es registra en aquests moments al nostre poble. Des del Consistori detallen que entre el 30 de desembre de 2020
i el 14 de gener de 2021 es van comptabilitzar 144 positius de Covid-19, un fet que en
aquell moment es traduïa en una incidència
acumulada de 1.544 casos per cada 100.000
habitants. Abans d’això, el govern municipal
va decretar el dimarts 12 de gener la suspensió de totes les activitats culturals organitzades per l’Ajuntament, així com les previstes
per tercers en espais municipals.
A més, es van tancar els espais públics,
parcs o jardins i instal·lacions esportives al
mateix temps que va quedar suspés el mercat ambulant ambulant exterior dels divendres. “Insistim a la població en general que
es complisquen les mesures establides, que
els veïns i veïnes eviten eixir de casa sinó és
estrictament necessari i que no es duguen a
terme reunions socials. És moment de tindre
màxima responsabilitat individual ja que estem en una situació difícil i el que pretenem
amb aquestes accions és tallar la cadena de
contagis que s’ha donat després de Nadal”,
va assegurar l’alcalde, Gabriel Tomás.
RESTRICCIONS FINS EL 3 DE FEBRER

D’altra banda, al tancament d’aquesta edició la Generalitat Valenciana posava en mar-

xa noves restriccions que substitueixen a les
que havien entrat el passat 7 de gener i que
estaran vigents a partir del dijous 21 de gener i durant 14 dies naturals. En aquest període hi haurà un tancament total de l’hostaleria –excepte servei per a emportar–,
dels salons recreatius i cases d’apostes, el
comerç no essencial haurà de tancar a les
18 hores i es clausuraran les instal·lacions
esportives, excepte per als professionals, incloent gimnasos i clubs esportius.
A més, decauen tots els tancaments perimetrals que estaven en vigor en 29 municipis
de la Comunitat, entre ells el d’Alcoi i Castalla, pertanyents al mateix departament de
salut de Muro.
El confinament nocturn es va fixar a principis de gener en la Comunitat a les 22 hores
i de moment continuarà sent així, llevat que
el Govern d’Espanya accedisca a modificar el
decret de l’Estat d’Alarma per a avançar l’inici del toc de queda a les huit de la vesprada.
MOCIÓ DE COMPROMÍS

Finalment, Compromís Muro presentarà
una sèrie de propostes via moció per al
proper plenari ordinari per a tractar de
minimitzar els efectes de la Covid. Es tracta d’una completa bateria de preguntes en
matèria de serveis socials i economia, al
temps que demanen la creació d’una comissió de seguiment i critiquen “la falta de
transparència i participació de l’alcalde i el
seu govern”.

Gràfica amb l’última actualització de dades per part de Conselleria, corresponent al 19 de gener.
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LES PRIMERES DOSIS ES VAN ADMINISTRAR EL DIA 7

La Residència
de Muro es
vacuna contra el
coronavirus
La campanya de vacunació contra el
coronavirus ja ha començat a Muro i
els primers a rebre les primeres dosis
van ser els residents i el personal sanitari de la residència de majors existent
en la nostra població. El procés es va
dur a terme el passat 7 de gener, sense
que el temporal ho impedira, i va estar
supervisat per les infermeres del geriàtric així com del Centre de Salut del
municipi.
La primera a vacunar-se va ser Carmen Recio, una resident que tenia
molta il·lusió a ser la primera a dur
a terme aquest important pas enfront
del Covid-19, segons van assegurar des
de la mateixa residència a través de les

xarxes socials.
Informar, d’altra banda, que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública va iniciar el passat diumenge
l’administració de la segona dosi de la
vacuna de Pfizer. Els i les residents i el
personal sociosanitari de la Residència
Verge del Miracle de Rafelbunyol van
ser dels primers a rebre la primera dosi i el diumenge van quedar vacunats de
la segona. El nivell d’eficàcia d’aquesta
vacuna és del 95%.
De moment, en la Comunitat de la
primera dosi s’han administrat en residències i entre personal sanitari 86.927
dosi de la vacuna de Pfizer, un 92,1%
de totes les rebudes fins al moment.
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ES VA DECIDIR AJORNAR LES ACTIVITATS

La Covid deixa
a Muro sense
la seua popular
Fireta de
Sant Antoni
L
a crisi sanitària del coronavirus
també ha esborrat del calendari
festiu de Muro la Fireta de Sant
Antoni, una tradició que té el seu origen en 1738 i que se celebra cada any
a mitjan mes de gener coincidint amb
la festivitat del patró dels animals.
L’Ajuntament tenia clar que després de
l’esclat de la pandèmia al març anava
a ser molt complicat celebrar la Fireta
al carrer en el seu format habitual, de
cara a evitar aglomeracions i complir
així amb els protocols marcats per
les autoritats sanitàries per a frenar la
propagació del virus.

No obstant això, s’havien pensat algunes propostes culturals per a durles a terme el cap de setmana del 17
de gener, ja que en aquesta última
jornada és quan es commemora el dia
de Sant Antoni del Porquet. “Després
de les mesures que va anunciar la Generalitat Valenciana el 5 de gener, i a
causa de l’alta incidència del coronavirus que començava ja a donar-se al
nostre poble després del Nadal, vam
veure convenient suspendre tot el que
s’havia previst perquè no era el moment adequat de realitzar cap iniciativa. Ho hem ajornat i quan l’alerta sa-

Ambient durant l’edició de l’any passat de la Fireta.

nitària ho permeta es farà. Ara el més
important és la salut”, destaca l’edil de
Cultura, Xelo Cascant.
La Fireta de Sant Antoni és Festa
d’Interés Turístic Autonòmic i la seua
celebració atrau cada any a centenars
de persones del Comtat i de l’Alcoià,
així com de comarques veïnes, que
acudeixen al municipi a gaudir de
tota l’oferta cultural, gastronòmica,

lúdica i festiva que presenta l’esdeveniment. La cancel·lació ha suposat
també un notable perjudici per al comerç i l’hostaleria local. “Cal tindre en
compte que la Fireta és un important
motor turístic i la gent quan ve es queda a menjar o sopar a Muro, i fins i
tot fa alguna compra a les nostres tendes aprofitant també la campanya de
rebaixes. Sense cap dubte s’ha notat

però tornarem amb més força quan es
puga i segur que els carrers murers
tornaran a estar plens de turistes”,
afirma l’edil de Promoció Econòmica
i Turisme, Aida Martínez.
Malgrat no celebrar-se la Fireta del
2021 si que va haver-hi una eucaristia en honor a sant Antoni Abat en la
parròquia, amb aforament limitat, el
diumenge 17 de gener.

LA GUERRA DEL FRANCÉS I LA CIVIL ESPANYOLA TAMBÉ VAN PROVOCAR LA SUSPENSIÓ EN ELS SEGLES XIX I XX

La Fireta, una tradició de 1738 que mai ha deixat d’evolucionar
La Fireta de Sant Antoni va iniciar la seua marxa l’any 1738 i ho va fer als voltants de l’ermita
situada al costat de la principal entrada a la població, temple inicialment dedicat a Sant Antoni
de Pàdua i que amb l’auge que anava tenint aquesta festa passaria a tindre també l’advocació
del patró dels animals. Allí es muntaven parades de fusta amb productes típics, es realitzaven les
benediccions dels animals que s’empraven en el camp, i fins i tot s’encenia una gran foguera en
la vespra de la festivitat del sant. “Entre 1850 i 1870 el govern municipal va decidir traslladar la
Fira a l’interior del nucli urbà, davant l’afluència de visitants de la comarca que registrava, i això
potser va evitar la seua desaparició en aquell moment”, assegura el professor Joan Josep Pascual,
gran coneixedor també de la història de les tradicions mureres.
En la Fireta es comercialitzaven dàtils, torró o eines per al camp i tampoc faltaven els utensilis
per als animals. “També les exhibicions de cavalls o mules eren protagonistes a principis del
segle XX fins que la Fireta va entrar en una certa decadència a partir dels seixanta a causa de
la mecanització del camp. Amb l’entrada del primer Ajuntament de la democràcia se li dóna
un impuls, i és en 1984 quan es realitzen tant el primer Aplec de Danses com a importants
exposicions culturals. La Fireta de Sant Antoni es consolida a partir d’ací com una festa

tradicional de la qual gaudeix pràcticament tota la comarca i en la dècada del 2000, amb Rafael
Climent al capdavant de l’alcaldia, se li dóna un important empenyiment gràcies a la incorporació
del mercat medieval o el reforç de les activitats culturals”, detalla Joan Josep Pascual.
CANVI DE DATES I CELEBRACIÓ EN CAP DE SETMANA

La Fireta de Muro s’ha celebrat pràcticament de manera ininterrompuda fins a l’actualitat a
excepció dels anys de la Guerra del Francés, en la Guerra Civil Espanyola i en aquest 2021 a
causa de la pandèmia del coronavirus. En els començaments tenia lloc el dia de la festivitat
del sant així com en les dues jornades de després i posteriorment, a causa de la transformació
econòmica i laboral de Muro, es va traslladar al dissabte, diumenge i dilluns següents al dia de
Sant Antoni. Ara té lloc de divendres a diumenge després del 17 de gener i, per exemple, en 2017
es va celebrar una setmana més tard del que es preveu pel greu temporal de pluja i neu que va
patir la comarca voltant dies després de Sant Antoni Abat.
Finalment, en 2020 l’inici de la borrasca Gloria va obligar a finalitzar la Fira abans de la seua
clausura oficial per les adverses condicions climatològiques.
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AJUNTAMENT DE MURO D’ALCOI

INFORMA
Davant la nova situació epidemiològica en els últims 14 dies, i les recomanacions realitzades
per les autoritats sanitàries, l’Ajuntament de Muro d’Alcoi demana a la població:
1) Complir escrupolosament les mesures sanitàries.
2) No eixir de casa si no és que és estrictament necessari.
3) No reunir-se amb amics ni altres familiars no convivents, i encara menys
amb persones majors.
A més, ha pres les següents mesures que seran efectives durant 14 dies, fins al 27 de
gener de 2021:
1) Tancament mercat exterior.
2) Tancament instal·lacions esportives.
3) Tancament parcs i jardins.
4) Cancel·lació de totes les activitats lúdiques i culturals.
5) Tancament d’edificis públics municipals. S’atendrà sols per cita prèvia.
Demanem a tot el poble màxima responsabilitat i que es complisquen de manera estricta
les mesures sanitàries i les recomanacions del vostre Ajuntament.

PREVENCIONS CONTRA
LA COVID 19
ÚS DE MASCARETES

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

DESINFECCIÓ DE LES MANS

EVITA AGLOMERACIONS

CAMINA PER LA TEUA DRETA

NO FUMES EN ESPAIS PÚBLICS
SI NO GARANTIXES LA DISTÀNCIA

AJUNTAMENT DE MURO D’ALCOI
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Evolució de l’atur a Muro

LA PANDÈMIA HA MARCAT L’EVOLUCIÓ ENGUANY

Muro acaba l’any amb
cent desocupats més
Les conseqüències de la pandèmia per
a l’economia de les nostres comarques
s’han fet palpables a Muro, que finalitza
l’any 2020 amb cent aturats més. Si al
desembre de 2019 la xifra d’aturats en
el municipi era de 635, el mes passat va
acabar amb 739, un menys que al novembre, després de dos mesos consecutius de
pujades, això sí, poc significatives.
Els efectes negatius de la Covid sobre
la desocupació es poden observar en el
quadre adjunt, que posa de manifest un
augment progressiu a partir de la declaració de l’estat d’alarma al març, i que
es mostra especialment pronunciat a

l’abril, quan l’atur va pujar a Muro en 71
persones. Des d’eixe moment ha vingut
oscil·lant sensiblement a dalt i a baix,
però mantenint-se en uns registres molt
negatius.
El sector més afectat continua sent el
sector serveis, que acumula en aquests
moments vora el 60% de l’atur del municipi. Per darrere figura la indústria, amb
quasi el 25% de la desocupació.
També és important atendre a la desigualtat de gènere que hi ha, ja que són
453 dones aturades enfront de 286 homes, es a dir, que la desocupació femenina arriba ja al 61% del total.

La Diputació concedeix un crèdit de 30.000 euros
a la Mancomunitat de Serveis Socials Mariola
La Caixa de Crèdit per a Cooperació de la Diputació d’Alacant atorgarà un crèdit de 30.000 euros a la Mancomunitat
de Serveis Socials Mariola per a cobrir necessitats transitòries de tresoreria. El president de la institució, Carlos Mazón, i la presidenta de l’entitat, Consuelo Cascant, han signat aquesta operació a curt termini, amb un tipus d’interés
del 0%, que dotarà de major liquiditat a la mancomunitat. Recordar que aquesta entitat supramunicipal agrupa a les
poblacions de Muro, Alqueria d’Asnar, Alfafara, Gaianes i Agres. Entre els recursos que posa a disposició de la ciutadania, la Mancomunitat de Serveis Socials Mariola és una de les entitats locals seleccionades de la Comunitat Valenciana
per al desenvolupament d’itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió
social. També durant la pandèmia està donant suport tant de manera directa a les persones sense recursos, com de
manera indirecta, actuant com a oficina de tramitació d’ajudes i subvencions per a paliar els efectes de la Covid.

EDUCACIÓ
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Infografia del projecte del nou Bracal, que estarà dotat amb la més completa tecnologia i serà adequat a les necessitats de tota la comunitat educativa.

EL NOU COL·LEGI, QUE ESTARÀ ACABAT EN TRETZE MESOS, ARRIBA DESPRÉS DE MÉS D’UNA DÈCADA DE REIVINDICACIONS

Comença la construcció del
Bracal per 5’2 milions d’€
E

l director general d’Infraestructures Educatives, Víctor Garcia, i representants de la Unió Temporal d’Empreses (UTE) Vainsa Infraestructuras i General Constructor, van signar el passat 18 de desembre l’acta d’inici
d’obres del nou CEIP El Bracal de Muro. Segons el director
general d’Infraestructures Educatives, “la signatura és una
fita clau perquè obri el termini d’execució de 13 mesos
d’obres per a posar fi als barracons estructurals heretats
d’antics governs”, i ha afegit: “Ens trobàvem davant d’una
situació d’abandó total, ja que no hi havia cap projecte per
a construir la nova escola i, a més, tampoc s’havia invertit
en set anys cap euro en el manteniment de les aules provisionals”, lamentava Garcia.
Cal recordar que la construcció de la nova escola havia
de començar l’any passat però l’empresa adjudicatària no
va complir i, després de cinc mesos en els quals només va
executar un 2 % de les obres, la Conselleria va haver de
rescindir-ne el contracte i tornar a iniciar la licitació.
Víctor Garcia va detallar que amb la signatura d’inici de
les obres “estem complint el nostre compromís amb la comunitat educativa del CEIP El Bracal de començar la construcció de la nova escola abans que acabe 2020, i, a més,
l’estiu passat vam invertir prop de mig milió d’euros en la
reforma integral de les actuals aules prefabricades, per a
garantir les millors condicions possibles a l’alumnat fins
que estiga construït el nou col·legi”.

DEMANDES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

Aquesta rehabilitació compleix totes les peticions de la comunitat educativa, ja que s’ha col·locat una doble coberta
a dues aigües en el sostre de tot el centre per a evitar les
goteres i filtracions d’aigua, i se n’ha millorat de manera
global la climatització substituint les 111 finestres del
centre per unes de més modernes amb cambra d’aire i
duplicant els aparells d’aire condicionat per a assegurar la
correcta temperatura de les aules i dels corredors al llarg
de tot el curs.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOU CENTRE

La construcció de la nova escola de tres línies de Primària
i un menjador per a 500 alumnes en dos torns es farà amb
un pressupost de 5,2 milions d’euros. La nova escola tindrà 18 aules de Primària, 3 aules de suport de Primària
per a fer desdoblaments i atenció a alumnat en xicotets

Representants de la Conselleria d’Educació i de l’empresa constructora van signar l’acta d’inici de les obres.

grups, una aula de música, una altra d’informàtica i un taller polivalent, així com una sala polivalent, biblioteca i tres
sales per a professorat.
El nou col·legi, que tindrà dues plantes amb ascensor, disposarà de tots els equipaments i despatxos que requereix
un centre educatiu, així com de menjador per a 500 comensals en dos torns i cuina pròpia, dues pistes poliesportives,
hort escolar, zona enjardinada i zones de joc diferenciades
per a Infantil i Primària.
Els nous edificis s’integraran mitjançant porxos amb l’actual aulari d’Infantil i el gimnàs de l’escola, construccions
més modernes que l’antic col·legi que es va demolir el 2008
per detectar-s’hi aluminosi. És a dir, que l’obra que ara
comença, a més de garantir aules dignes a tot l’alumnat,

reunifica aquest centre en una seu, cosa que acaba amb els
maldecaps que hi havia per a les famílies i el professorat.
El nou Bracal, que disposarà de climatització i un sistema
de renovació d’aire, serà també un centre sostenible per estar equipat amb una caldera de calefacció d’alta eficiència
energètica, plaques solars per a garantir el subministrament
d’aigua calenta al centre i il·luminació de tipus led de baix
consum en tots els seus espais.
Aquesta última disposarà d’una xarxa de sensors que modificaran de manera automàtica la intensitat de la il·luminació
en funció de l’entrada de llum natural en els espais docents
i administratius, així com de detectors de presència que
apagaran i encendran els llums en els espais d’ús esporàdic
com ara lavabos i corredors.
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LA CRISI DEL CORONAVIRUS VA PROPICIAR LA CELEBRACIÓ D’UNA CAVALCADA ESTÀTICA

REIS MAGS

Ses Majestats no van faltar a
la seua cita anual amb Muro
M

uro va rebre el passat 5 de gener als Reis
de l’Orient i ho va fer mitjançant un acte
insòlit que va comptar amb totes les mesures de seguretat per a frenar la propagació del
coronavirus. La Cavalcada va ser estàtica i va tindre lloc en la plaça de l’Ermita, des de les quatre i
mitja de la vesprada fins a les huit i mitja de la nit.
Allí, a les portes de l’església de la patrona i amb
la imatge de Verge dels Desemparats al fons,
es va instal·lar l’assentament on es van poder
veure regals, patges preparant paquets, camells,
burretes i un xicotet escenari flanquejat per tres
corones reals. Davall de cadascuna d’aquestes
van quedar situats Melcior, Gaspar i Baltasar; i
des d’aquesta posició privilegiada van rebre a
centenars de xiquets acompanyats de les seues
famílies durant bona part de la vesprada. Tots
ells van fer un recorregut delimitat per tanques
i van accedir al recinte seguint l’ordre marcat
pels tiquets que es van retirar prèviament en el
Centre Cultural de Muro.
ACTE PLE D’EMOTIVITAT

“Estem molt contents per com ha eixit tot i
malgrat les circumstàncies hem donat una
benvinguda molt digna a Ses Majestats. S’ha fet
una gran faena, amb el suport de l’Ajuntament
així com el suport de molts col·lectius i entitats,
per a aconseguir dur a terme un acte segur però
també ple d’emotivitat ”, afirmava el president
de l’Associació Cultural dels Reis Mags, Abraham
Molina Mur.
La vespra de Reis va finalitzar amb el llançament
d’un castell de focs artificials i amb la promesa
dels monarques de tornar al poble l’any que ve
de la mà de l’esmentada Associació Cultural de
Reis Mags de Muro, una entitat que s’ha creat
enguany i que a partir d’ara treballarà de valent
per a mantindre viva una tradició que compta
amb molts anys d’antiguitat.

REIS MAGS

MURO, gener 2021

BAN REIAL 2021
Grans i menuts, escolteu-me tots
Però sobretot els xiquets i les xiquetes.
Els meus Reis m’han enviat
perquè sé una coseta que m’han contat i que la heu de saber.
Més lluny d’aquestes muntanyes
Més lluny d’aquestes terres
Més lluny del mar
Allí està la nostra casa
Allí Melcior, Gaspar i Baltasar
Fa més de dos mil anys a Betlem van anar
A veure al nostre Jesús que havia nascut
Des d’aquell dia, i tots els anys, viatgem pels pobles
damunt de camells grans o carrosses fortes
Per a dur-vos els vostres regals
Aquest any de pandèmia, any difícil per a poder arribar
Com podeu veure ací en la jaima els tenim aposentats
Però farem el possible per poder aplegar
Complint amb totes les normes que ens indica sanitat
Mascaretes, gel i distància de seguretat
Tireu les vostres cartes a les bústies que hem preparat
I els nostres patges a Ses Majestats faran arribar
Ja direm l’hora i les instruccions per poder-nos veure
Ja que el dia 5 de gener intentarem visitar-vos
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Les bústies
van recollir
les cartes
d’adults i
menuts
Abans de la visita dels Reis Mags va
arribar el moment d’entregar les
cartes en les quals els més xicotets,
i també molts majors, plasmen cada
any les seues peticions dirigides a
Melcior, Gaspar i Baltasar. L’acte va
tindre lloc en la vesprada ventosa de
l’1 de gener de 2021 i, a diferència
d’anys anteriors, no va haver-hi
desfilada del Patge pels carrers de la
població a causa de la crisi sanitària
del coronavirus. En el seu lloc,
l’Emissari Reial va difondre un vídeo
a través de les plataformes digitals
de l’Associació dels Reis Mags en el
qual va animar a no perdre la il·lusió
malgrat els temps de pandèmia que
vivim “perquè aquest any molt difícil
és, però sabem que les xiquetes i els
xiquets us heu portat més que bé.
Estigueu ben preparades i preparats.
Si ve el patge negret, planteu-vos ben
plantats, canteu-li ben fort i sense cap
por el tirorí, tirorí, senyor Rei ja estic
ací”, va pronunciar l’Ambaixador.
Al marge d’això els patges van situar
bústies per a tirar la carta en el Parc
del Rellotge, la Plaça de l’Ermita, la
Plaça del Matzem i el Parc del Tio
Pep. Per allí van passar molts veïns
de Muro entre les quatre i les huit
de la vesprada, complint d’aquesta
manera amb els protocols sanitaris de
prevenció del coronavirus.

Però no poseu mala cara si algun regal no aplegara
Els Reis Mags són molt vellets i poden oblidar-se d’algun regalet
A què no passa res?
Perquè aquest any molt difícil es
I sabem que les xiquetes i els xiquets
us heu portat més que bé
Estigueu ben preparades i preparats
Si ve el Patge Negret, planteu-vos ben plantats
i canteu-li ben fort i sense gens de por
el tirorí, tirorí Senyor Rei ja estic ací
palla i garrofes per al seu rossí
i que el que m’haja de dur demà
ens ho porta hui
Associació Cultural Reis Mags de Muro.

PARA PUBLICIDAD
EN ESTE PERIÓDICO
LLAMAR
A LOS TELÉFONOS

644 272 448 i
966 360 101

Els menjars casolans de sempre

APERITIVOS - ENSALADAS
VERDURAS - CARNES - PESCADOS
OBERT DE 10h. a 16h. TOTS ELS DIES
Avgda. València, 61 - Tel.: 96 553 18 30
03830 Muro de l’Alcoi
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Feliç any deu
Neus Jordà Sanoguera
Psicòloga humanista

Passos per a persones amb autisme
Muro ja compta amb passos de vianants adaptats a persones amb Trastorns
de l’Espectre Autista (TEA). Han sigut pintats pictogrames blaus col·locats sobre
franges blanques, on s’explica de manera senzilla la manera correcta de creuar,
millorant així l’accessibilitat a les persones amb dificultats de comunicació. Es
tracta d’una mesura destinada a fer un pas més enllà per a la plena autonomia de
les persones amb autisme.

F

a tan sols un mes, les llums del Nadal
arribaven als carrers enfosquits, i les
cartes als Reis començaven a pendre forma
al pensament dels menuts. Per aquells dies,
regnava a les converses una frase freqüent:
que acabe ja el 2020! La frase, amagava una
idea tant poc lògica com molt comprensible:
l’esperança de que la mala sort del darrer any
acabara amb ell.
Vam tindre una nit de cap d’ any insòlita, amb
el consol del pijama en una nit freda, que poc
convida a les robes fresques pròpies d’eixa
nit, i el no tindre que dissimular els badalls,
quan es suposa que ho hem de passar bé. Tal
volta, poques coses eren com sempre, menys el
raïm, i la curiositat morbosa pel bikini de “la
Pedroche”, que enguany competia amb el dol de
“la Obregón”.

Taller àrea administrativa.

2021 començava amb la gelor del cel i de les
places amb campanar, que acostumades a crits i
rises clamaven l’arribada del nou any tanyent al
silenci. 2021 començava, i amb ell no s’esgotava
la incredulitat davant el que sembla impossible.
Estem en un 2021 encara incipient, però que, a
priori, apunta maneres: A Washington assalta el
parlament gent disfressada, a Madrid s’esquia
per la Gran Via. I si mirem un poc més a prop,
Alcoi es fa de notar al panorama nacional al seu
estil particular (a lo gran). Les millors festes,
la cavalcada més antiga i, en els últims temps,
la pitjor incidència acumulada. Les restriccions
creixen i l’aïllament torna a ser norma. No
pareix que la sort, si és que aquesta existeix,
entega de calendaris. Tant és així que en lloc de
dir “feliç any nou” podiem dir “feliç any deu” a
veure si així, sumàvem més, que l’any passat.

Taller àrea forestal.

Finalitza amb èxit una
nova edició del taller
formatiu ‘Murocupa’t’

El canvi d’any és un moment psicològic de
transició. Es desvestim dels colors foscs del 2020
per a vestir-se de 2021, d’una tonalitat que
encara no s’atrevim a imaginar. Els moments de
canvi, ens conecten amb la revisió del passat,
i amb la projecció cap al futur. Per a molts,
és moment de fer propòsits: deixar de fumar,
perdre kilos, anar al gimnàs... estan entre els
clàssics. Els propòsits són importants però, els
cumplim? Per a traçar un camí, és important
saber on volem anar, i també, d’on venim.

Recentment s’ha clausurat el Taller
d’Ocupació ‘Murocupa’t 3’, un programa mixt d’ocupació i formació que ha
permès que 30 persones en l’atur desenvolupen un treball remunerat durant
un any, alhora que rebien formació
conduent a l’obtenció d’un Certificat de
Professionalitat. Els treballs exercits pels
alumnes-treballadors del taller d’ocupa-

Et propose ara, a tú que em lliges, un exercici
per a que et faces a la intimitat d’un moment
amb tú mateix, quan els xiquets o els majors no
estiguen o estiguen dormint, amb la TV apagada
i el mòbil ben lluny. Un moment per a tú.
Agarra 13 fulles en blanc (poden ser 13 troços

Taller àrea d’activitats culturals i recreatives.

ció s’han emmarcat en tres especialitats:
especialitat àrea de forestals, especialitat
àrea d’activitats culturals i recreatives, i
especialitat àrea d’administració.
Des de l’Ajuntament volen agrair als
alumnes i a l’equip docent i directiu del
taller totes les tasques realitzades i esperen que aquesta acció formativa haja
sigut d’interès i profitosa per a tots.

de paper). En cadascuna d’elles, menys una,
escriu el nom d’un mes: gener, febrer... fins a
desembre. I col·loca-les en ordre, arreu del sòl.
Respira profundament tres vegades just abans
de començar. I situat tancant els ulls, damunt
de la fulla de l’últim mes. Desembre. Deixa
que arriben a tú els records del darrer mes,
el que va passar, com et senties, quin va ser
el millor moment, i quin el pitjor. Pregunta’t,
que vas apendre d’aquest mes. Tal volta, et
coste un poc connectar, però a poc a poc, vagen
anant a tú records, somriures, pensaments,
imatges, emocions. Deixa que sorgisca, sense
impedir res, allò que dega sorgir. Quan senques
que està bé per a tú, pega un pas enrere, i
situat damunt de Novembre. I torna a repetir
el mateix procés. Potser, et despistes en algún
moment pensant en la roba per a estendre, o
en la factura per pagar. No importa, quan et
dones compte de que “te n’has anat”, portat
suaument de volta, al moment present. Deixa
que aparega tot allò que cada mes et va portar,
el que et va agradar, i sobretot, el que et va
agradar de tú, el que has aprés, els somriures
i agraïments. També, allò que hagueres volgut
canviar, el que ha quedat pendent, els buits
i decepcions que hi ha a tot camí. L’objectiu
és que pugues connectar amb el teua línia de
vida, durant l’últim any, un any que no ha sigut
indiferent per a ningú, que ens ha connectat
amb la nostra feblesa tant com amb la nostra
força. Ha sigut un any potent, i no tot ha sigut
dolent. També, de segur, han aparegut grans
moments, revelacions inesperades, dels demés,
de nosaltres mateix, de la pròpia vida, que, per
a bé i per a mal, mai deixa de sorprendre’ns.
Mes a mes, ves connectant amb allò que
t’emportes a la teua motxilla de vida, i allò que
encara, estàs pendent de canviar, i si açò no és
possible,d’acceptar. Els propòsits per al proper
any seran més potents si prenem consciència
de que és realment el que necessitem canviar. I
serà més fàcil saber-ho, si ens parem a escoltarse suaument. Quantes vegades ho fem? Menys
de les que deuríem, segur, a aquesta forma de
viure accelerada, connectada a tot, menys a
nosaltres mateix.
Quan el viatge per tots els mesos haja acabat,
para’t davant la fulla en blanc. No està en blanc
perque si, representa el moment futur, el que
està per escriure. Ple de possibilitats. Què vols
que continga? I d’eixos desitjos, quin depen de
tú? Ens trobem en un moment on la llibertat per
a triar està restringida, és cert, però, dins de
les possibilitats que tens... què vols, què pots, i
que t atreveixes... a fer que s’escriga en ella...?
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S’HA ELABORAT UNA ORDENANÇA MUNICIPAL I TAMBÉ AMBDUES ENTITATS COL·LABOREN EN TEMES D’ACOLLIDA I ADOPCIÓ

Muro treballa pel benestar dels
animals de la mà de la Protectora
L

a regidoria de Protecció Animal
de l’Ajuntament de Muro i la protectora d’animals i plantes Potes
i Arrels, de nou sumen esforços en
benefici dels animals i aconsegueixen
xifres rècord en atenció als gossos i
gats sense propietari, perduts i abandonats. Amb aquesta finalitat s’han dut
a terme moltes actuacions conjuntament al llarg de tota la difícil anualitat
del 2020.
Entre elles cal destacar l’elaboració
d’una ordenança on es regulen temes
relacionats i problemàtics amb la tinença, protecció i convivència dels
animals en el municipi. També s’han
realitzat campanyes d’esterilització de
gats ferals (44 gats intervinguts) i de
gats amb propietari, per tal d’evitar
l’augment de la població felina. S’han
millorat les estàncies d’espera dels
animals perduts, així com comprat alimentació per a cadells i adults, i noves
gàbies de captura.
A més, per primera vegada s’ha realitzat un contracte menor per a realitzar serveis veterinaris en animals sense
propietari o ferits amb urgència (55
animals intervinguts).
Des de la protectora està fent-se mol-

Uno dels gossos recollits per la Protectora, al costat d’uns cadells de gat que van ser trobats també.

ta força per trobar cases d’acollida i
d’adopció als animals (31 gossos i 18
gats) que apareixen sense identificació, aconseguint que el menor nombre
possible vagen a l’alberg de Gandia
(17 gossos i 17 gats), fent “una gestió

Classes suspeses a conseqüència
de la borrasca de fred Filomena
L’any 2021 va arrancar amb fred i
vent a l’Alcoià i el Comtat, una situació que per exemple va portar la
neu el dia 1 de gener als cims més
alts de la comarca com el Montcabrer o la Serrella. Uns dies més
tard, el 7 de gener, la protagonista
va ser la borrasca Filomena, amb
fred i neu a les muntanyes així com
en les poblacions més elevades de
la nostra zona. En el nucli urbà de
Muro la protagonista va ser la pluja
i , a diferència d’altres ocasions,
aquesta va caure de manera tímida
entre el mateix dijous 7 de gener i
el diumenge dia 10. Les previsions
meteorològiques adverses van propiciar que l’Ajuntament decidira
en la vesprada del Dia de Reis la

suspensió de les classes per als
següents dos dies, anticipant-se així
al fet que caigueren fortes nevades.
D’aquesta manera els alumnes dels
col·legis Bracal i Montcabrer, així
com de l’IES Serra Mariola, van
tornar de les vacances escolars de
Nadal el dilluns 11 de gener. “Hem
adoptat aquesta decisió de manera
preventiva perquè les famílies es
puguen organitzar millor i per a
evitar desplaçaments a Muro d’estudiants de fora del poble en el cas
que el temps es complique més”,
manifestava l’alcalde, Gabriel Tomás. Afortunadament aquesta vegada el temporal va passar suaument
per la població sense deixar molt
de rastre ni complicacions.

impecable i molt d’agrair pel benefici
de tots”, ha destacat el regidor responsable de l’àrea, Gabriel Tomás.
Finalment, el 2021, segons remarca Tomás, s’afronta amb nous reptes
i amb l’objectiu de continuar i millo-

rar tot el que s’està fent a hores d’ara.
“També esperem que s’inicie l’activitat
a l’alberg mancomunat, i des de l’ajuntament apostem per la licitació dels
serveis d’arreplegada d’animals, actuacions veterinàries, control de colònies

felines i atenció a animals abandonats.
I tot açò i molt més, gràcies a la suma
d’esforços d’aquells que treballen amb
força pel benestar animal d’espècies
domèstiques que apareixen al terme
de Muro”, conclou el també alcalde.
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AMB LA COL·LABORACIÓ DEL DEPARTAMENT DE TURISME DE L’IES SERRA MARIOLA

Passetjades per Muro
alçant la mirada

Dues imatges, una amb més detall, de Sant Blas Obispo i Màrtir.

Sant Joan Baptiste.

L

es manises a diferents països com França,
Països Baixos, Itàlia, Portugal o Turquia,
ja es feien servir als segles XVI i XVII per a
decoracions i com a paviment del terra i parets
en cases senyorials.
I és també al segle XVI quan tenen gran
importància a Espanya, sent València i Talavera
bases importants de producció, encara que
més endavant altres regions es sumarien a la
fabricació d’aquestes.
Amb el desenvolupament del barroc i el rococó,
s’ornamentaven superfícies com el terra i parets
a l’interior dels habitatges i comptaven amb
representacions històriques, religioses o inclús
mitològiques.
Treballs amb manises al voltant del nostre
municipi es poden trobar al Santuari de la
Verge d’Agres o a la Sagristia de la Col·legiata de

Sant Francesc d’Assís.

Sant Àngel.

Xàtiva, encara que hi ha de molt més repartit al
llarg del territori valencià.
Ja al segle XVIII, els productors de manises
de València, representaven en els carrers
de diferents municipis, taulells amb imatges
de sants. La principal finalitat era il·lustrar
la conducta i les creences cristianes de les
persones, però a més a més, cada imatge
estava lligada a la celebració d’una festa o
esdeveniment.
Aquestes representacions no són exclusives de la
zona llevantina, sinó també es poden trobar a la
resta de la península, a Sicília i a Portugal.
La nostra població presenta gran quantitat
de taulells devocionals al casc antic, perquè a
mesura que vas passejant, si et fixes, són moltes
les façanes que compten a algun d’aquests. Sant
Blas Obispo i Màrtir a l’actual Casa Nicolau,

Sant Àngel Custodi a la Filà Maseros, San Joan
Baptiste a la plaça l’església, Sant Francesc
d’Assís a la Llar del Pensionista i molts més que
de segur es poden descobrint en el dia a dia.
Altres taulells fan referència al Via Crucis, amb
un total de dotze imatges, representant així,
els moments de la vida de Jesús des que va ser
presoner fins a la seua sepultura.
Però si es volem conèixer tots de primera mà,
a la pàgina web de l’Ajuntament de Muro estan
inventariats gràcies a la investigació i estudis
realitzats per determinats professionals.

Alumnat del cicle formatiu de Grau Superior de Guia,
Informació i Assistències Turístiques
de l’IES Serra Mariola

ESPORTS
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REGIONAL PREFERENT GRUP IV
PT
1. Muro

J. G.

21 10

E.

7

0

P.

F. C.

3 14 11

2. L’Alcúdia

19 8

6

1

1 14

3

3. Castellonense

18 9

5

3

1 11

3

4. SD Sueca

18 9

5

3

1

9

4

5. Rayo Ibense

12 6

3

3

0

8

4

6. L’Alcudia

12 8

3

3

2 12 12

7. Canals

12 10

3

3

4 11 12

8. Alginet

11 7

3

2

2

7

9. L’Olleria

11 9

3

2

4

9 10

10. Carcaixent

8 8

2

2

4

7

7

11. Alberic

6 6

1

3

2

7

8

12. Almusafes

5 6

1

2

3

6

9

13. CD Llosa

4 5

1

1

3

6

8

6

14. Prom. Sueca

2 10

0

2

8

7 22

15. CD Enguera

0 5

0

0

5

2 11

Imatge d’arxiu d’un dels primers partits de la temporada celebrat a La Llometa i que va enfrontar als murers amb l’Almusafes.

EL GRUP IV AL QUE PERTANY EL MURO CF ESTÀ SENT UN DELS MÉS CASTIGATS PEL CORONAVIRUS DE LA CATEGORIA

La Covid impedeix la normalitat de la lliga

L

a pandèmia de la Covid està impedint que la temporada de Regional Preferent es puga desenvolupar amb normalitat, ja que estan
sent bastants els equips colpejats pel coronavirus. Per això hi ha
clubs que han hagut de buscar una altra data en el calendari per a poder celebrar els partits. De fet, el grup IV al qual pertanyen els murers
està sent un dels més castigats pel coronavirus de la categoria.
No obstant això, hi ha qui va aprofitar les dates nadalenques per a
jugar alguns d’eixos encontres ajornats. És el cas del Muro CF, que

va disputar el partit de la huitena jornada enfront del Carcaixent en la
vespra de la Nit de cap d’any. La trobada en el Quatre Camins va acabar
amb victòria visitant per un gol a dos.
La primera part va acabar amb empat a zero en el marcador. Després
del descans va eixir al camp Imanol Torrella, que avançaria als de
Cristian Ferrándiz en el minut 60. Deu minuts després va empatar Alejandro Mata, però en el mateix minut una altra vegada Imanol Torrella
posava el definitiu un a dos en l’electrònic.

Y encarant la catorzena jornada de la temporada en el grup, dos nous
encontres previstos per al conjunt blanc hauran de trobar una altra
data en el calendari per a disputar-se i es compta ja amb que la llista
puga ampliar-se almenys en el que queda de mes. Amb tot, després de
deu partits jugats en aquesta atípica i irregular temporada, el Muro CF
ja és líder del seu grup, encara que per darrere li segueixen de prop
L’Alcúdia, a dos punts però amb dos partits menys, i el Castellonense, a
tres i un partit de diferència.

El murer Raúl González
debuta amb gol com a
capità de l’Alcoyano
El passat 13 de desembre, el murer Raúl González
s’estrenava com a capità de l’Alcoyano i ho feia
per la porta gran en marcar un gol en el Collao
davant de l’Atzeneta de David Albelda. Era un
partit molt important per ambdós equips, ja que
era l’últim de lliga abans de l’aturada nadalenca,
era davant el cuer, en el Collao, amb públic en
la graderia, i era davant el rival que va privar als
blanc-i-blaus d’ascendir a Segona B per la via
del play off exprés del passat estiu. Degut a les
absències de Juli, Jony Níguez i Rubén Garcés, que
són els tres capitans del conjunt alcoianista, el de
Muro va agafar el relleu. L’eixe dia capità es va
convertir en el protagonista de l’encontre no sols
en marcar el gol de la victòria, sinó també perque
va veure la targeta roja en la segona part. També
eixe partit va iniciar una immillorable ratxa que ha
portat a l’equip fins a l’actualitat.
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Un Nadal atípic pero
sense perdre la il·lusió

L

a crisi sanitària del coronavirus ha
condicionat les últimes festes de
Nadal però no ha impedit que es
dugueren a terme a Muro algunes iniciatives per a animar les festes sempre
amb les corresponents mesures de prevenció del coronavirus. D’una banda el
comerç local va incentivar les compres
amb descomptes i promocions en les
diferents botigues, xecs regal o l’anual
concurs d’aparadors.
A més, l’Associació Muro Comerç
i Serveis va preparar la visita del
Pare Noel el dia 23 de desembre a
través d’un acte pensat per als més
xicotets que es va desenvolupar en la
plaça del Matzem durant el matí i la
vesprada. L’endemà, l’Asguilando va
ser el protagonista de la vesprada de
la Nit de Nadal de la mà de La Xafigà,
agrupació que va interpretar música
tradicional en diferents punts del
poble per a felicitar el Nadal.

Enguany no va haver-hi visita del
Patge Reial en la vesprada de l’1 de
gener, però els xiquets si que van
poder entregar les cartes dirigides als
Reis Mags en les bústies repartides
per diferents punts del municipi.
“S’ha fet un gran esforç per part de
tots perquè, malgrat els temps de
pandèmia que vivim, hi haguera una
mica d’animació per a alegrar els
carrers en aquests dies tan especials.
Els dies de Festes han transcorregut
en general bé i la gent ha sabut
complir amb totes les mesures
marcades per a fer front a la Covid19”, va postil·lar l’alcalde, Gabriel
Tomás.
En el Nadal del 2020 també va actuar
a Muro Urbàlia Rurana amb el concert
‘Pastorets i Pastoretes’ i els Reis
Mags van visitar la població a través
d’una Cavalcada estàtica en la màgica
vesprada del 5 de gener.

La música nadalenca va sonar davant la residència geriàtrica de Muro.

