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Una bona opció per a
mitigar les calors de l’estiu

Emotiu comiat a les
Germanes Franciscanes

La piscina municipal va obrir les seues portes el passat 1
de juliol i funcionarà fins al 4 de setembre.

Una missa solemne va servir per a retre homenatge
a les Germanes, després de quasi 140 anys de servei.

L’AJUNTAMENT HAVIA COMENÇAT JA ELS SONDATGES PREVIS A LES OBRES

Troben restes iberes en
les excavacions del Batà
Els sondatges arqueològics desenvolupats al parc del Batà han tret a
la llum unes restes iberes del segle III abans de Crist. Una troballa que
ha obligat a paralitzar el procés per a iniciar unes obres que permetran
reconvertir aquest espai en una gran àrea natural. Fins al moment s’han

Tràgic i mortal
accident patit
per un conductor
de l’autobús
comarcal

Pàgina 10

trobat dos murs, un d’ells de tova; així com una espècie de gran àmfora
sobre la qual es depositaven residus de ceràmica. Això últim es tradueix
en una considerable quantitat de peces que ara seran estudiades amb
detall pels tècnics de la Conselleria de Cultura.
Pàgina 3

Tres alumnes
de Batxillerat
premiats
per Iñaki
Berenguer
Pàgina 13

Prop del 70% dels festers recolzen el nou trajecte de la desfilada

La Festa diu SÍ a les Entrades per la carretera

Espectacular
triomf del murer
Víctor Pascual
en l’Spartan
Race dels Alps
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AGENDA

MURO, juliol 2022

Muro va recuperar
les jornades dels
Jutjats de Pau
El Jutjat de pau de Muro va recuperar al juny
les jornades ‘Pepe Prats’, una cita que es
desenvolupava cada primavera en la localitat i
que en els dos últims anys no va poder dur-se a
terme amb normalitat a causa de la pandèmia
de la Covid-19. En aquesta ocasió l’activitat va
incloure una xarrada dirigida als Jutges de Pau
sobre la problemàtica en les execucions dels
Actes de Conciliació, impartida per la Lletrada de
l’Administració de Justícia del jutjat de Primera
Instància i Instrucció número 2 d’Alcoi, Cristina
García. A més, estava previst realitzar sessions
de formació per als secretaris dels Jutjats de pau
en qüestions referides als matrimonis després
de l’última reforma de la legislació vigent.
Finalment, es va efectuar una posada en comú i
els participants van poder plantejar qüestions als
diferents ponents per a resoldre qualsevol dubte.

INFORMACIÓ D’INTERÉS

HORARIS
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-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).

VECTALIA ☎ 96 552 05 62
ALCOI-MURO
■ EIXIDA ALCOI. Laborables: 6:oo,
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:30, 16:30, 17:30,
19:00, 21:00. Dissabtes, diumenges i festius: 8:00, 10:00, 11:00,
14:30, 16:00, 18:00, 21:00.
MURO-ALCOI
■ EIXIDA MURO. Laborables:
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:30, 21:30. Dissabtes, diumenges i festius: 9:00,
10:30, 11:30, 15:00, 17:00, 19:00,
21:30.

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.

BIBLIOTECA ☎ 96 553 17 68
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 JULIOL-AGOST
Dies 15-17

Mª Elodia López

Avda. de Gandia, 65

Dies 18-24

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

TELÈFONS

OCI FAMILIAR

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

■ TORNEN ELS CONTACONTES
La Mancomunitat de l’Alcoià i El
Comtat presenta la huitena edició
de la Ruta de Contacontes, que
portarà la màgia de les rondalles
i llegendes als pobles de les comarques amb la col·laboració de
la Coordinadora pel Valencià. La
programació va començar el 4 de
juliol a Millena i finalitzarà el 9
d’octubre a Alcoi. Per Muro passarà el pròxim 18 de setembre. Es
tracta d’un cicle d’espectacles de
narració oral gratuïts i per a tota
la família, de la mà d’artistes com
Eva Andújar, Almudena Francés,
Lorena Comín, Carles Llinares, Jordi Carbonell, Sílvia Colomer, Lluís
Abad i el Gran Jordiet.
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al telèfons: 644 272 448 i 966 360 101
El Nostre MURO. Suplement gratuït de EL NOSTRE CIUTAT
A 440 - 2013
email: npmuro@elnostreperiodic.com
Edita: MES CIUTAT SA. Plaça Pintor Gisbert, 3. 03801. Alcoi

Nº 96. Tercera Època. Dipòsit Legal:

DIRECTOR: Luis Peidro. GERENT: Javier Llopis. COORDINACIÓ: Jésica Sempere. REDACCIÓ:
P. Borràs. FOTOS: Ray Martínez. MAQUETACIÓN: Suni Moltó. Imprimeix: Localprint

AMB LA COL·LABORACIÓ DE
LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
INVESTIGACIÓ,
CULTURA I ESPORT
DE LA GENERALITAT

ACTUALITAT

MURO, juliol 2022

3

El Parc del Batà tancat en una imatge d’arxiu captada durant el confinament per la Covid 19.

L’AJUNTAMENT DE MURO HAVIA COMENÇAT JA ELS SONDATGES PREVIS A LES OBRES

Troben restes ibèriques en
les excavacions del Batà
E

ls sondatges arqueològics desenvolupats al parc del Batà de Muro han tret a
la llum unes restes iberes del segle III
abans de Crist. Així ho confirmava a principis
de mes l’alcalde de la població a aquest periòdic, el qual també assenyalava que la troballa
havia obligat a paralitzar el procés per a iniciar
unes obres que permetran reconvertir aquest
espai en una gran àrea natural.
Aquest ambiciós projecte, que ha comptat
amb les aportacions de veïns i col·lectius
locals, connectarà el casc històric del
municipi amb la zona més moderna del nucli
urbà, incorporant també diversos serveis
per al gaudi de la població. En relació als
esmentats sondatges, el primer edil murer
detallava que fins al moment s’han trobat dos
murs, un d’ells de tova; així com una espècie
de gran àmfora sobre la qual es depositaven
residus de ceràmica. Això últim es tradueix en
una considerable quantitat de peces que ara
seran estudiades amb detall pels tècnics de la

Conselleria de Cultura.
El mateix alcalde avançava que els resultats
que han donat aquestes excavacions obligaran
a fer algun canvi en el projecte que s’havia
previst inicialment. “De moment es demorarà
l’arrancada de les obres perquè es continua
excavant sobre el terreny i després de veure
el que ha aparegut considerem que caldria
fer visibles aquestes restes per a crear un nou
atractiu que a més ens descobreix part de la
història del nostre poble”, ha dit sobre aquest
tema Gabriel Tomás.
Des de l’Ajuntament de Muro confien que
després d’aquesta fase inicial, i una vegada
solucionats els reptes que han plantejat
aquestes primeres excavacions, es puga
continuar amb el procediment per a licitar tant
la redacció del projecte com l’execució de les
obres. La intenció del govern local de Muro,
hui dia, és que els treballs per a construir el
nou gran parc del Batà puguen arrancar abans
que acabe l’actual legislatura.

Infografia del projecte dissenyat per a remodelar i dotar de contingut el Batà.

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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FESTES

MURO, juliol 2022

PROP DEL 70% DELS FESTERS RECOLZEN EN CONSULTA POPULAR EL NOU TRAJECTE DE LA DESFILADA

La Festa diu SÍ a mantindre
les Entrades per la carretera
E

ls festers i les festeres de Muro
van donar el passat 18 de juny
un màxim suport a la proposta
de mantindre les Entrades de Moros i
Cristians per les principals avingudes
del municipi, el que també coneixem
com “la carretera”. Aquesta mesura va
ser estrenada enguany degut a la pandèmia i des de la Junta de Festes s’havia
convocat una consulta per a eixa jornada, amb la finalitat de conéixer si el
món de la festa optava per mantindre
la modificació o reprendre el pas de les
desfilades pel barri antic, com era habitual fins a 2019.
Per a la votació es van instal·lar dues
taules en la seu de la mateixa entitat, situada en l’edifici del Castell de la plaça
del Matzem. A la convocatòria estaven
citats els festers i les festeres de ple dret
pertanyents a les 12 filaes, sent finalment un total de 641 les persones que
van prendre part en la cita electoral.
El resultat final de l’escrutini va
llançar 447 vots a favor de continuar
desenvolupant les Entrades per la carretera, 191 sufragis partidaris de tornar
al carrer Sants, 1 vot en blanc i 2 nuls.
“S’ha donat un considerable suport
a mantindre el canvi que vam posar en
marxa i els resultats aconseguits ens demostren que són molts els avantatges
de fer les Entrades per la carretera. Es
va guanyar en amplitud per al pas dels
festers, va haver-hi més espai per al públic i fins i tot es va aconseguir major
seguretat per a atendre una hipotètica
emergència”, va dir sobre aquest tema
Paco Vicedo, el president de la Junta de
Festes, res més conéixer-se el que havien dit les urnes.
L’entitat festera ha traslladat ara el
resultat a l’Ajuntament i després serà
la corporació municipal qui l’analitze,
previsiblement durant el ple corresponent a aquest mes de juliol. Seguidament serà el torn de decidir si es
convoca un referèndum per a la tardor,
amb la finalitat que puga participar tot
el poble en la decisió.
“Fer una votació d’aquestes característiques és un procés complicat, que
requereix molta preparació, així que en
els pròxims mesos s’anirà decidint com
s’articula la possibilitat de fer la consul-

La consulta als festers es va centralitzar al Castell. Baix, ambient durant les votacions i el president de la Junta de Festes, en el moment de votar.

ta dirigida a tots els nostres veïns”, va
significar l’edil de Festes, Àngel Mollà.
Indicar que, segons ha pogut constatar aquest periòdic en les últimes setma-

nes, l’opinió majoritària a Muro ara és
favorable al canvi de les Entrades a la
carretera, encara que un bon nombre
de veïns dels carrers del barri antic

mantenen la seua oposició a la idea.
De fet, en els recents festejos en honor
a la Verge dels Desemparats, aquests
últims van manifestar el seu descon-

tentament col·locant llaços negres
als balcons dels habitatges situats en
l’itinerari pel qual passaven abans les
Entrades.

FESTES

MURO, juliol 2022

Integrants de la institució celebrant l’assoliment aconseguit de cara a modificar la normativa. (Foto: Gabriel Pascual)

LA UNDEF CELEBRA LA RECENT APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’EXPLOSIUS

Els repartiments de pólvora es
podran fer fins a 96 hores abans
L

a Unió Nacional d’Entitats Festeres (UNDEF), a la que pertany
Muro, valorava molt positivament a la fi de juny que el Govern
central haja aprovat suavitzar la normativa que regula l’ús de
la pólvora en esdeveniments com les festes de Moros i Cristians.
Aquesta resolució va ser ratificada el divendres 24 de juny, mentre
que el Boletín Oficial del Estado (BOE) la va publicar a primera hora del matí del dimarts 28.
Una de les principals novetats que contempla l’actualització del
document és l’ampliació del termini per a tindre la munició
emmagatzemada en les corresponents cantimplores precintades.
Aquest temps passa de les 72 hores que estaven fins ara en vigor, des
de 2017, amb l’entrada del nou Reglament d’Explosius, a les 96 hores
que es permetran per a aquest mateix fi a partir d’ara.
El canvi ha sigut possible després d’eliminar requisits com el nombre
de participants en els alardos i l’adaptació del text a la normativa
vigent quant al transport de mercaderies perilloses es refereix. Des de
la UNDEF posaven en valor l’ardu treball realitzat en els últims cinc
anys per a aconseguir aquest objectiu i destacaven també la implicació
del diputat de Compromís Jesús Pla en aquest assumpte.
“Ací no parlem de colors polítics sinó d’una important labor
que s’ha realitzat en aquests anys per a aconseguir una mesura
que beneficiarà molt als pobles que celebren festes de Moros i
Cristians”, afirmava la presidenta de la institució, la contestana Pepa
Prats. D’igual forma Prats va remarcar que el canvi en la legislació
portarà molts avantatges a cada localitat. “S’aconsegueixen agilitar
tràmits per a les associacions de festers i es permet donar més
facilitats per a disparar perquè fins ara molts municipis s’havien

vist obligats a suspendre els alardos per ser incompatibles les
hores d’emmagatzematge que hi havia amb el nombre de dies que
passaven des del repartiment fins al moment de les batalles”, va
sentenciar la també ex presidenta de la Junta de Festes contestana.
Recordar que la suavització de la citada legislació ha sigut un dels

cavalls de batalla de la UNDEF en els últims anys, assumpte al
qual cal sumar a més els problemes de falta de subministrament
de pólvora negra que va haver-hi en 2019 i que van obligar
a suspendre l’Alardo a Muro, substituint-ho per trets de focs
artificials.
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EL PASSAT 15 DE JUNY ES VA CELEBRAR UNA EUCARISTIA EN L’ERMITA DE LA VERGE

Emotiu i aplaudit comiat a les
Germanes Franciscanes de Muro
L

’Ermita de la Verge dels Desemparats
de Muro va acollir el passat 15 de juny
una missa solemne per a retre homenatge
a les Germanes Franciscanes de la
Immaculada Concepció. La congregació,
segons ja informava aquest periòdic en
la seua última edició del mes passat, ha
deixat la població després de prop de
140 anys prestant servei en el municipi,
especialment en qüestions com l’atenció
a malalts o als ancians residents en l’Asil.
En l’eucaristia de comiat es va recordar
la important labor exercida per les monges
i es va posar en valor la seua entrega, callada i pacient, per a suplir les necessitats
que tenien els col·lectius més vulnerables
de Muro.
La missa va estar presidida pel rector de
Sant Joan Baptista de Muro, Don Diego Ferrándiz, i a ell el van acompanyar un bon

nombre de sacerdots pertanyents a l’arxiprestat del Comtat. “Ha sigut un reconeixement senzill però molt especial perquè a
pesar que elles ens deixen per la falta de
vocacions de la congregació a la qual pertanyen, deixen ací una petjada que serà
inesborrable”, manifestava el mateix Don
Diego durant l’acte.
Després d’aquesta celebració va arribar
el moment de dir adeu a unes religioses
que ara han sigut traslladades a altres cases de l’esmentada congregació, pel fet
que en la situació de falta de personal en la
qual es trobaven els era impossible poder
atendre com es mereix a Muro. Després de
deixar la localitat, Sor Josefina tenia previst marxar a Saragossa, Sor Encarnación
a la l’Alqueria de la Comtessa, Sor Luisa a
Montcada, i Sor María Rosa, anava a tornar
a l’Índia.

La parròquia es va omplir de gom a gom per a celebrar la missa de comiat a les monges.

NOVA SECCIÓ DE EL NOSTRE MURO

LA VEU DEL CARRER
■

El Nostre Muro publicarà cartes i articles d’opinió, d’interès general,
respectuosos amb les persones i les institucions, que ens facen arribar
degudament identificats (amb fotocòpia del DNI i telèfon de contacte) i que
no excedisquen de 30 línies de text. Els autors, una vegada identificats, si
ho desitgen, poden utilitzar un pseudònim com a signatura.

■

Els lectors poden remetre a
El Nostre Muro les preguntes que
consideren al diferents regidors de
l’Ajuntament de Muro perquè les
contesten en aquesta nova secció.

Per a enviar textos i preguntes:
Per email: npmuro@elnostreperiodic.com Per correu ordinari: Plaça Pintor Gisbert, 3. 03801 Alcoi

PUBLICITAT

MURO, juliol 2022

PROGRAMACIÓ
D’ACTIVITATS
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AJUNTAMENT DE LA VILA DE MURO

MES DE JULIOL - AGOST 2022

PISCINA MUNICIPAL
Horaris:
De l’1 al 3 de juliol d’11 a 20 hores
Del 4 al 22 de juliol de 12:30 a 19:20 hores
Caps de setmana: d’11 a 20 hores
Del 23 de juliol fins al 4 de setembre:
d’11 a 20 hores

EGYPTIAN RACE,
Carrera d’obstacles
(REGIDORIA
D’ESPORTS)
Dia: 16 de juliol
Hora; 21,30h
Lloc: Pl. Matzem

CONCERT D’ESTIU.
DANSES DEL MÓN
(REGIDORIA DE CULTURA)
A càrrec de la Unió
Musical de Muro
Dia: 17 de juliol
Hora: 19,30h
Lloc: Plaça del Palau

CONCERT A LA FRESCA
(REGIDORIA DE CULTURA)
La Rebolikà
Dia: 22 de juliol
Hora: 20,00h
Lloc: Plaça l’Església

CONCERT CAMPANYA
INTERCANVIS MUSICALS
A càrrec de la banda jove de la Unió Musical de Muro i
el grup de Dolçaines “La Xafigà”.
Dia: 24 de juliol
Hora: 19,30h
Lloc: Plaça l’Església
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L’ACTE VA TINDRE LLOC EL PASSAT 19 DE JUNY PEL BARRI ANTIC DE MURO

La processó del Corpus va tornar
amb solemnitat als nostres carrers
M

uro també es va bolcar el diumenge 19 de juny amb la
tradicional processó del Corpus Christi, després que en
els dos últims anys l’acte no poguera eixir al carrer a
causa de la situació sanitària derivada de la pandèmia del coronavirus. Aquesta vegada sí que va poder processionar amb normalitat el Santíssim Sagrament per un barri antic engalanat per a
l’ocasió amb herbes aromàtiques de la Serra de Mariola.
La jornada festiva va arrancar a les 12 del migdia amb
l’eucaristia del Corpus, seguida del trasllat del Santíssim
Sagrament a la Capella de la Comunió de la parròquia de

Sant Joan Baptista. Allí es van realitzar torns de vela fins a
les 18’30 hores, a càrrec de l’Adoració Nocturna, Càritas, els
grups parroquials, catequistes, Confraries, el cor de la mateixa
Parròquia o els Júniors.
Precisament, passades les sis i mitja de la vesprada, es
va efectuar el res de les vespres solemnes donant pas a
l’esperada processó. La mateixa va partir des de l’església i
en ella van tindre un paper destacat els xicotets que enguany
han pres la Primera Comunió, acompanyats de les seues
respectives famílies.

El Santíssim Sagrament va ser portat sota pal·li pel rector, Don
Diego Ferrándiz, i en diversos punts del trajecte es van fer les
habituals parades per a rendir honors a Jesús Sacramentat.
Indicar que els actes preparats per a enguany ja van arrancar
el dissabte anterior amb la missa de vespres del Corpus,
també en la parròquia de Sant Joan Baptista, i una vigília
extraordinària d’oració. A això se li van sumar les tradicionals
Danses de Palacio, que van omplir de música tradicional
llocs tan representatius de Muro com la plaça del Palau de la
Senyoria.

CULTURA

MURO, juliol 2022

LA GRAN DANSÀ DEL DISSABTE 18 DE JUNY VA SER UNA DE LES ACTIVITATS MÉS PARTICIPATIVES

Les Danses de Palacio van
renàixer amb força a Muro
L

es populars Danses de Palacio van
tornar a omplir de música tradicional i bon ambient la plaça del
Palau de la Senyoria de Muro, un dels
enclavaments amb més encant del barri
antic de la localitat. Va ser en la vesprada
del dissabte 18 de juny quan va tindre
lloc un dels actes més esperats d’una
festivitat que sempre es desenvolupa en
la vespra del Corpus Christi i que recorda als festejos que antany feien els veïns
de Muro quan per aquestes dates complien amb el pagament dels tributs al
Comte de Cocentaina.
La calor i les altes temperatures no
van impedir que un bon nombre de
persones es reuniren en aquest marc
incomparable de la plaça de Palacio
per a ser testimonis d’una gran dansà,
en la qual va prendre part el Grup de
Danses Baladre acompanyat de les notes musicals que va interpretar per a
l’ocasió La Xafigà.
Les evolucions, com és habitual, van
començar davant el panell ceràmic que
representa al Santíssim Sagrament; un
mural que precisament ha sigut res-

taurat en els últims mesos gràcies a
l’obstinació del mateix Baladre i amb
el suport de l’Ajuntament de Muro. Des
d’aquest punt es va realitzar l’ardit de
balladors i balladores, i ja en la plaça
es van interpretar diverses coreografies
destacant la final, que es va efectuar al
ritme de ‘El Bolero de Palacio’, que en
el seu moment va crear el compositor
local José Rafael Pascual Vilaplana.
La jornada va finalitzar en la mateixa
plaça del Palau, degudament engalanada per a l’ocasió, amb un sarau festiu
després d’un sopar popular i en el qual
la Rondalla del Baladre va fer sonar els
instruments per a interpretar diverses
melodies populars d’aquestes comarques.
D’aquesta manera van tornar les esperades Danses de Palacio al seu format
habitual, després d’haver-se suprimit
en els dos últims anys a causa de la
pandèmia o a l’adversa climatologia,
que en el cas de 2021, va impedir realitzar-les amb aforament limitat, tal
com s’havia previst inicialment per part
de l’organització.

En la
setmana
prèvia a la
gran dansà
es van dur
a terme les
tradicionals
dansetes de
Palacio.
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Mor un conductor de l’autobús
comarcal en un accident a Muro
A escasses hores de la Nit de Sant
Joan van saltar totes les alarmes a
Muro després que a través de les
xarxes socials transcendira que
un autobús de la línia comarcal
havia patit un aparatós accident.
Els fets van ocórrer poc abans de
les huit de la vesprada del dijous
23 de juny, en els voltants de
l’encreuament amb la carretera
que condueix a la pedania
murera de Setla de Nunyes.
Segons fonts consultades per
aquest periòdic, una fallada
mecànica estaria darrere de
l’origen del fatal desenllaç, ja
que el conductor del bus hauria
baixat del mateix en detectar
l’avaria sent després atropellat
pel propi vehicle al no haver
quedat aquest últim frenat
correctament.

L’home va morir en l’acte, mentre
que part de l’esmentat autobús va
quedar encastat dins de l’antiga
botiga de Muebles Cabeza. Dins
del mitjà de transport no hi havia
cap usuari en eixos moments
i, malgrat la magnitud del
sinistre, no va caldre lamentar
tampoc ferits quant a vianants
o conductors que passaven per
aquesta zona de Muro en eixos
instants.
Fins al lloc dels fets es van
desplaçar agents de la Policia
Local i la Guàrdia Civil, que es
van encarregar de reorganitzar el
trànsit, així com atendre algunes
de les persones que havien
presenciat el succés. La víctima,
segons va transcendir el mateix
dia festiu de Sant Joan, era
natural d’Alcoi.

Els espectadors gaudeixen de l’energia
i frescor de Kinetic Percussion Duo

Comencen les obres de reparació i
reurbanització de la zona del Canyaret

La plaça Palacio va acollir el passat 8 de juliol un concert de Kinetic Percussion Duo. Es
tracta d’un ensemble de nova creació que naix de la maduresa musical conjugada a través de
l’extensa experiència dels seus integrants. El seu estil virtuós, l’energia i intensitat de les seues
interpretacions són les característiques que el defineixen en la seua posada en escena.

Aquests dies s’han iniciat les obres de reparació i rehabilitació de la zona del Canyaret.
A causa de la degradació i abandó d’aquesta zona s’ha decidit actuar amb la seua
repavimentació, contenció de marges mitjançant murets i il·luminació de la zona amb fanals
solars. El cost total, vora 47.000 euros, anirà a càrrec del romanent de 2021.

El Bus Labora passa
per Muro per a
orientar als aturats
Amb l’objetiu de garantir l’accés i la
igualtat a l’ocupació, trencant les barreres territorials i tecnològiques del servei
públic amb els municipis menys poblats,
la Generalitat Valenciana ha posat en
marxa el Bus Labora, que ofereix els mateixos serveis que la resta d’Espais Labora
per a facilitar l’accés a l’ocupació. Aquest
bus va passar per Muro els passats 17 i
18 de juny.

PUBLICITAT

MURO, juliol 2022
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Creixent
amb l’altre
Neus Jordà Sanoguera
Psicòloga humanista
El conseller va detallar totes les intervencions a realitzar.

Anunciades importants
inversions per a l’Hospital
en el seu 50 aniversari
L’Hospital comarcal Verge dels Lliris
va complir el passat 5 de juliol ni més
ni menys que cinquanta anys des de la
seua inauguració oficial, un fet que es
va produir el mateix dia, però de l’any
1972. Per a l’ocasió es va programar un
gran acte institucional que va incloure
un repàs per la història del centre sanitari, el lliurament d’una placa per part
de l’alcalde d’Alcoi, la projecció d’un
vídeo i, fins i tot, la presentació del Pla
Director de l’Hospital.
Aquest document, elaborat a partir de
les aportacions del personal, plasma les
actuacions a realitzar durant els pròxims
deu anys en matèria d’adequació d’infraestructures, així com en equipament
o reforç de personal. El nou conseller
de Sanitat, present en la cerimònia, va
informar que es destinaran 81 milions
d’euros per a fer possibles aquests projectes i va detallar les característiques
que tindran els mateixos. En aquest
sentit, va significar que l’edifici principal d’hospitalització s’engrandirà un
20%, al mateix temps que es preveu la
construcció de tres nous blocs. El primer d’ells acollirà el servei de Diàlisi,
ampliat i millorat respecte a l’existent.
El segon es destinarà a la millora de les
Consultes Externes i a duplicar l’espai
d’aparcament actual.
Finalment, al tercer es traslladaran la
cafeteria i els despatxos d’administració

i direcció. Tot això es completarà amb
la reforma d’un 60% de les actuals instal·lacions de l’Hospital.
“Les obres hauran de simultanejar-se amb les tasques assistencials, la
qual cosa representa una important
dificultat. Per això, s’ha dissenyat un
calendari d’actuacions escalonat, que
garantisca fer compatibles els treballs i
l’assistència, que comença hui i s’aniran
realitzant de manera successiva i ininterrompuda fins a l’any 2032“, va apuntar
Miguel Mínguez.
Així mateix, va asseverar que en breu
s’incorporarà al Verge dels Lliris un nou
TAC, gràcies a una inversió de 578.000
euros. “Tenim molts reptes per davant,
però tenim també la sort de comptar
amb el millor equip per a afrontar-los,
que sou vosaltres, els professionals que
amb dedicació i compromís formeu
part del personal de l’Hospital. Comptem amb una cartera de serveis i unes
instal·lacions de primer nivell, la qual
cosa unida als 1.779 professionals que
conformen el departament de salut,
permet oferir la qualitat assistencial que
mereixen els nostres conciutadans “, va
concloure.
Finalment, el conseller de Sanitat va
avançar que la Generalitat Valenciana traurà un reglament específic per a
atraure a nous metges a places difícils
com les d’Alcoi.

Torna a descendir
lleument l’atur davant la
campanya d’estiu
Al juny va descendir de nou la desocupació a Muro (-2 persones), després
que el mes anterior es produïra una
sensible pujada de quatre persones respecte a l’abril. Així les coses, la xifra de
desocupats al municipi, en l’actualitat,
és de 611 persones, molt per davall de
la taxa d’atur de fa un any, quan hi havia
un total de 723 persones desocupades
a Muro. Cal recordar, no obstant això,
que l’any passat per ara encara estàvem
patint els efectes de la crisi econòmica
de la pandèmia, un fet que va contribuir
a augmentar les xifres de l’atur considerablement a tota Espanya.

Tot indica que aquesta petita davallada
ve motivada a conseqüència de l’inici de
la campanya d’estiu, encara que no es
tracta d’una tendència consolidada al
conjunt de la comarca, on s’ha incrementat l’atur en conjunt al juny. Per municipis, els augments més significatius
s’han registrat a Alcoi i Ibi.
El que sí que preocupa en el cas de
Muro és la proporció de dones aturades
front a la d’homes, que ja arriba al 65%.
Mentre, pel que fa als sectors més afectats, als serveis els correspon un 63% de
la desocupació, seguit de la indústria,
amb un 22%.

E

xisteixen tants tipus de parelles com
parelles hi ha. Algunes, dormen
abraçades. Altres, dormen en llits
separats, per la calor, els ronquits de
Juano, o el desvel de Marta. Algunes,
ixen a córrer juntes, a passejar i
comparteixen cada activitat; altres,
tenen espais propis d’oci. Algunes són
exclusives, altres, obertes. Algunes
conviuen. Altres, no. Algunes firmen
papers, altres no. Algunes s’enfaden
sovint, com a modus operandi quasi
diari de relació. Altres no s’enfaden
“mai”, i acumulen anys d’enfados en
silencis llargs. Algunes són feliços la
major part del temps, com si al final
de cada dia, un comptador invisible de
moments e instants diguera: un dia més
amb guanyances! Altres, el comptador
avisa de les pèrdues continues, pero
malgrat això la parella permaneix.

Estar en parella és una elecció. Que la
felicitat tan sols es pot trobar estant en
parella és un mite social imposat, reflexat
en la paradoxa de que sovint, aquells que
la tenen envegen la llibertat dels que no,
i aquells que no, envegen la sort dels que
sí. I és que tindre-la deuria ser sempre un
acte de total llibertat, i no una renúncia
d’aquesta. Malgrat això, quan escoltem
a moltes persones parlar de les seues
relacions, sembla que la parella, que va
començar sent un espai il·lusionant, va
convertint-se progressivament en un espai
de presó auto-imposada, on la tònica
habitual és la renúncia a un mateix.
No. No té perque ser així. La parella és
un espai per al creixement. Com diu Joan
Garriga al seu llibre ‘El buen amor en la
pareja’, no és una relació d’ajuda, però és
una relació que ajuda. Ens ajuda a créixer
com a persones, ens ofereix encontre i
alegria, somriure i màgia. Però també ens
posa un espill davant, ens enfrenta a pors
dormides, al millor i pitjor del que som.
Aleshores ens posa davant del repte de
superar-nos, de véncer l’egoisme en favor
de l’altruisme, de pensar en termes de
Nosaltres i no soles en el Jo, però tampoc
a oblidar el Jo al mig del Nosaltres. És
com una planta delicada que necessita
atenció, reg, terra i sol a diari, que passa
per etapes en flor, i altres més seques,
perque està viva, canviant i creixent,
constantment.
La terra de la nostra planta, de la
relació, és el suport. Hem de sentir que
és un lloc on s’ens accepta com som, no
s’ens jutja, i s’ens ajuda en les dificultats.
Si hi ha prou terra, la planta pot créixer,
desplegar les seues arrels, sent llibertat

per a desenvolupar-se, avançar i traure
el seu potencial. Si no, viu presonera,
limitada i desnutrida, no creixent més enllà
dels límits rígids del cossiol.
L’aigua de la nostra planta, de la relació,
són les emocions. Ens nodrim d’elles,
sentim aliment, perque ens comuniquem
el que sentim, des del respecte. Des del
respecte significa que donarem l’aigua
necessària, ni massa ni massa poc. No
abocarem a l’altre tot el que sentim des de
la ràbia i els cels, perque un excés d’aigua
ofega tant com la seua falta. Ni deixarem
en silenci el que sentim fins el punt que
la nostra planta muira perque no hi ha
emoció que la regue.
El sol de la nostra planta, de la relació,
és la força, el calor, del món exterior. Per
molt que la parella siga un espai preciós,
la planta necessita més energia enllà d’ella
mateixa. Eixir, viure experiències, anar
amb els amics, sopar junts sense xiquets
de volta en quant, dur avant projectes
personals propis, etc. Sentir el calor de
la vida, obrir-se a ella, deixar que ens
acarície amb els seus raigs. Permetre’s una
escapada junts, fer plans diferents, deixarse sorprendre. Planejar una sorpresa per a
l’altre, deixar-li una nota, viure anècdotes
i compartir-les. El sol de la nostra vida són
cada xicoteta acció que ens dona vida.
Junts, o per separat, però que portat a
la parella, l’ajuda a ser una planta més
forta, més lluminosa, més viva.
Perque siga com siga la parella, les
dificultats que travesse, o l’etapa on es
trobe, no hi ha res més bonic, que sentir
que estem creixent amb l’altre.
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En total van resultar premiats un total de 21 estudiants d’Alcoi, Cocentaina i Muro.

L’IL·LUSTRE MURER HA CREAT UNS GUARDONS QUE RECONEIXEN L’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA

Tres estudiants del Serra Mariola
són premiats per Iñaki Berenguer
L

a sala d’actes de l’IVAM-CADA d’Alcoi va acollir el
dijous 30 de juny a la vesprada, la cerimònia de
lliurament dels primers Premis IB a l’excel·lència
acadèmica, uns guardons que ha llançat el reconegut
emprenedor murer Iñaki Berenguer. En aquesta ocasió
van resultar premiats un total de 21 estudiants d’Alcoi,
Cocentaina així com Muro, i en el cas del nostre poble
els reconeguts van ser Laia Pérez Fullana, Pablo Mateos
López i Nora Pascual Coloma; tots ells pertanyents a
l’IES Serra de Mariola.
Cal esmentar que els guardons han tingut enguany
una dotació econòmica de 15.000 euros i cadascun
dels alumnes tenia com a condició atorgar la meitat
del premi a una associació sense ànim de lucre que
ells mateixos havien de triar. En el cas dels estudiants
murers, cal destacar que Laia Pérez va fer el seu
donatiu a Snehasadan Eloy Molines, Pablo Mateos a
l’Associació Espanyola Contra el Càncer d’Alcoi i Nora
Pascual a l’Associació d’Alzheimer de Muro.
La periodista també murera Marina C. Aresté va actuar
com a mestra de cerimònies al costat del mateix
Iñaki Berenguer i aquest últim en la seua intervenció,
a més de felicitar els afortunats, va significar els
motius d’aquests premis. “Buscar l’excel·lència és
una actitud. No n’hi ha prou amb tindre talent i ser
intel·ligent. També es requereix capacitat de treball i
constància per a brillar. Amb aquest reconeixement
es busca a més activar la solidaritat ciutadana, ja que
cadascun dels 21 premiats ha tingut l’oportunitat de
fer una xicoteta aportació a una causa social”, va
manifestar el propi emprenedor.
El lliurament de premis va comptar també amb
la participació els alcaldes d’Alcoi, Toni Francés
i Cocentaina, Mireia Estepa, i en representació
de l’Ajuntament de Muro, el regidor Juan Manuel
Sanchís.
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Víctor Pascual triomfa a la dura
Spartan Race dels Alps francesos
L’atleta murer Víctor Pascual
ha triomfat novament a una
Spartan Race, en aquest cas com
a primer classificat en la seua
categoría i sisé de la general,
entre 400 corredors. La prova
es va disputar als Alps francesos,
més concretament a la localitat
de Morzine Avoriaz, població
pertanyent a l’Alta Savoia i famosa
per la seua estació d’esquí. Amb
50 km, 60 obstacles i un desnivell
positiu acumulat de 3.700 metres,
l’Spartan Ultra France (amb
representants de 21 països) és
una prova internacional coneguda
per la seua dificultat i duresa.
Amb un temps de 8 hores, 15
minuts i 53 segons, el corredor
murer més conegut com el
Roig, va desafiar l’altitud de les
muntanyes, el pas pels rius, la

natació en llacs, les nombroses
càrregues i arrossegaments, per
cobrir la prova amb èxit en una
demostració més de la immensa
capacitat física i mental que
atresora el nostre competidor
local.
“És la prova més dura en la qual
he participat, l’acumulació de
quilòmetres amb el cansament
provocat per la càrrega de sacs,
cadenes, les proves de suspensió,
l’altitud i la humitat... En resum
molt dura, moltíssima gent
abandona”, comentava Víctor
Pascual només finalitzar la
carrera.
Des de la regidoria d’Esports
de l’Ajuntament de Muro volen
felicitar a Víctor Pascual pels èxits
aconseguits i l’animen a continuar
lluitant pels seus somnis.

Bons resultats per a les gimnastes
mureres en el Provincial i Autonòmic

Pachi Ferreiro guanya el Madrid Open de
jiu-jitsu mundial en la seua categoria

Les gimnastes mureres Alba Madrid, Sara Sellés i Ana Santamaria van participar, recentment, en
l’Autonòmic de gimnàstica artística femenina del Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, en
la categoria infantil. Les tres van realitzar molt bones actuacions i a punt van estar d’aconseguir
podi. En el provincial que es va celebrar amb anterioritat, Sara Sellés va ser 1ª en barra; Ana
Santamaria, 3ª en salt; i Alba Madrid, 2ª en barra i també plata en la general.

El passat 25 de juny es va disputar el Madrid Open Internacional de la Federació Brasilera de
Jiu-Jitsu, sent la més important a nivell mundial. Un dels participants va ser Juan Francisco
Ferreiro Aracil ‘Pachi’, que va quedar campió en el seu pes i tercer en l’absolut. “Van ser uns
combats molt durs, on en la semifinal la vaig guanyar per decisió arbitral i en la final, vaig
poder véncer per submissió”, comentava el murer.

Lucía Martínez, reconeguda com a
esportista d’elit per la Federació
A la seua curta edat, l’atleta murera Lucía Martínez Solá compta amb un magnífic
historial esportiu competint en triple salt, 80 metres llisos i 150 metres llisos. Al
campionat de clubs a Petrer va aconseguir una marca de 8 metres en el triple salt,
mentre que en el Campionat Provincial celebrat al gener, va quedar subcampiona
amb una marca personal de 8’75. Després, en el Campionat Autonòmic que va
tindre lloc al març al Palau Velòdrom Lluis Puig (València), va obtenir la medalla
de bronze amb una marca personal de 8’50. També en el Campionat Provincial de
clubs a València, va aconseguir una primera posició de la seva sèrie i millor marca
en els 80 metres llisos, i subcampiona autonòmica sub 14 en els 150 metres llisos,
posteriorment a Gandia. Ja per últim, cal destacar que la FACV (Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana) l’ha reconegut com a esportista d’elit.
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Hugo Blanes
aconsegueix
grans progressos
en el Campionat
d’Espanya BMX

Christian Abad fitxa per tres
temporades més a l’Elx CF
El murer Christian Abad protagonitza una de les bones notícies del
futbol juvenil, ja que acaba de renovar per tres temporades més a
l’Elx CF, on ha militat aquesta última campanya, en el seu segon any
com a cadet. Recordem que a Christian el va fitxar el València CF
quan jugava de porter en el benjamí del Muro CF i va passar per les
categories de benjamí, aleví i infantil.

El Sol a Sol esportiu
torna per la porta gran
com la cita comarcal
de referència
El Poliesportiu Municipal de Muro va ser escenari d’una nova edició del Sol a Sol Esportiu,
un esdeveniment que va comptar amb un elevat
número de participants i aficionats. Els i les participants dels diversos esports ofertats -uns realitzats al Poliesportiu Municipal i altres en llocs
diferents- com hoquei, patinatge artístic, pesca,
tennis i padel, pilota valenciana, futbol 7, gimnàstica rítmica i artística, frontó, bàsquet, handbol i futbol sala, van gaudir amb la presència
d’un públic fidel que va recolzar als competidors
i competidores en tot moment. Des de la regidoria d’Esports volen agrair a totes i tots el seu
comportament i esportivitat.

+

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.

Recentment el corredor de BMX
Hugo Blanes es va desplaçar a
Madrid per a disputar el campionat
d’Espanya amb el seu equip d’Alcoi.
En la seua categoria de principiants
eren al voltant de 40 corredors,
quedant ell en la posició 25, encara
que va estar lluitant molt per a
classificar-se en les tres primeres
mànegues en les posicions 4°\3°\4°.
Finalment va poder passar a quarts
de final, quedant-se en la 7ª posició,
però amb un gran sabor de boca, ja
que a poc a poc es veu l’esforç i el
progrés d’aquest xicotet però gran
esportista.
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LA INSTAL·LACIÓ VA OBRIR LES SEUES PORTES EL PASSAT 1 DE JULIOL I FUNCIONARÀ FINS AL 4 DE SETEMBRE

La piscina municipal, la millor
opció per a refrescar-se a l’estiu
M

uro ja gaudeix, un estiu més, de la seua piscina municipal
després que la instal·lació obrira oficialment les seues portes el passat 1 de juliol, una posada de llarg que va arribar
després de les diferents actuacions que s’han executat en els últims
mesos perquè la instal·lació estiguera en perfecte estat. A partir d’ara
tindrem oportunitat de donar-nos un bon capbussó fins al pròxim 4
de setembre, sent l’horari d’obertura fins al 22 de juliol de 12:30 a
19:20 hores, mentre que del 23 a l’últim dia estarà en funcionament
d’11 a 20 hores.
Al marge d’això, segons informava la regidoria d’Esports, els caps
de setmana podrem acudir a la piscina municipal en horari d’onze

del matí a huit de la vesprada. A més, durant la primera setmana
d’aquest mes de juliol també va entrar en funcionament la piscina
xicoteta del recinte, ja que la seua obertura es va demorar uns dies
degut també a les obres.
“Aquest Ajuntament ha treballat contrarellotge perquè, malgrat
totes les vicissituds administratives que hem tingut per a executar els
treballs que s’havien de realitzar, hàgem pogut obrir la nostra piscina
el primer dia de juliol, igual que succeeix en altres localitats xicotetes
de la comarca. El més important és que ja tenim en marxa el servei i
que ara ens toca gaudir-lo al màxim sense oblidar que hem d’aportar
tots el nostre granet d’arena perquè tot el recinte de la piscina muni-

cipal estiga en bon estat”, afirmava sobre aquest tema Kike Pascual,
edil d’Esports.
PREUS I ABONAMENTS PER A LA TEMPORADA

Indicar que per a l’actual temporada s’han configurat aquests
preus per a les entrades diàries i també per als abonaments: xiquets d’entre 5 i 13 anys, així com jubilats (entrada 1’20 euros i
abonament de 10 entrades 9’15 euros), joves d’entre 14 i 17 anys
(entrada 1’90 euros i abonament de 10 entrades 15’30 euros)
i adults (entrada 2’40 euros i abonament de 10 entrades 18’25
euros).

