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Les obres del nou col·legi
Bracal mantenen bon ritme

En dos mesos s’ha avançat molt en l’execució d’aquest projecte tan esperat per la comunitat educativa i tot el poble.

Preocupa el futur dels
murals literaris del Batà

Per part del govern municipal es lamenta la “falta de
respecte” cap al procés participatiu en marxa.

L’AJUNTAMENT HA APROVAT LES BASES DEL PLA D’AJUDES PARÈNTESIS, FINANÇAT A TRES BANDES

265.000 € per als sectors
afectats pel coronavirus

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de Muro ha aprovat la convocatòria d’ajudes Parèntesis, un pla impulsat per la Generalitat Valenciana les subvencions
del qual van destinades als autònoms així com les pimes amb un màxim de 10
persones treballadores dels sectors més afectats per les restriccions derivades de

Les Jornades de
Sostenibilitat
queden
ajornades a la
tardor
Pàgina 12

la Covid-19. Les ajudes ascendeixen a 265.000 euros, dels quals el Consell aporta
el 62’5%, la Diputació d’Alacant el 22’5% i el 15% restant el mateix Consistori
murer. La quantia màxima per sol·licitud ascendeix a 2.000 euros, més 200
euros per cada treballador contractat.
Pàgina 3

Homenatge a
la dona en un 8
de Març virtual
marcat per la
pandèmia
Pàgines 8 i 9

Quan es compleix el primer aniversari de l’esclat de la crisi sanitària

Nova desescalada cap a la ‘normalitat’

El Muro CF
torna a la
competició
després de dos
mesos de paró
per la Covid-19
Pàgina 15
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L’ecoparc de residus mòbil va fer parada a Muro en la seua visita mensual
L’ecoparc mòbil del Consorci de Residus Terra, al que pertany Muro dins de l’Àrea de Gestió A2,
va tornar a fer parada al poble el passat 9 de març, instal·lant-se en el carrer Pintor Miguel Parra
(parking del Batà). Terra informarà mitjançant les xarxes socials dels dies de visita a cada municipi,
però a Muro està anunciat per als pròxims 13 d’abril, 11 de maig i 8 de juny.

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.

Tota persona que s’acoste podrà entregar, entre altres residus, aparells elèctrics guardats i sense ús,
les mantes i llençols que ocupen l’armari, el pot de piles gastades, la col·lecció de cintes VHS, els
tubs fluorescents, bombetes, etc. Davant de qualsevol dubte, es pot preguntar directament als operaris
responsables de l’ecoparc mòbil els dies de visita. També cridant per telèfon a l’Ajuntament.

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 MARÇ-ABRIL
Dies 22-28

Gozálbez Cebrian

Pl. Ermita, 7

Dies 29-4

Turrión Gozálbez

Avda. País Valencià, 9

Dies 5-11

Mª Elodia López

Avda. de Gandia, 65

Dies 12-18

Gozálbez Cebrian

Pl. Ermita, 7

Dies 19-25

Turrión Gozálbez

Avda. País Valencià, 9

Dies 26-2

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

AGENDA
■ PRESENTACIÓ BIOGRAFIA

ISABEL-CLARA SIMÓ
El pròxim 25 de març, a les
19’30 hores, la Biblioteca Municipal de Muro acull l’acte
de presentació de la biografia
d’Isabel-Clara Simó ‘Una veu
lliure i compromesa’, escrita
per Jordi Tormo i Santonja. El
format de l’acte és presencial,
però és necessari reservar assistència, ja que l’aforament és
limitat.

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ CRIDAR

al telèfons: 644 272 448 i 966 360 101
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Els establiments hostalers són dels més afectats pels efectes econòmics derivats de la crisi del coronavirus i per això podran acollir-se a la convocatòria de subvencions.

L’AJUNTAMENT HA APROVAT LES BASES D’AQUEST PLA DESTINAT ALS SECTORS ECONÒMICS MÉS AFECTATS PER LA PANDÈMIA

Muro destina 265.000 €
al pla d’ajudes Parèntesis
E

l Ple extraordinari de l’Ajuntament de Muro va aprovar el
passat 8 de març la bases per al llançament de les ajudes
Parèntesis, un pla impulsat per la Generalitat Valenciana
les subvencions del qual van destinades als autònoms així com
les pimes amb un màxim de 10 persones treballadores dels
sectors més afectats per les restriccions derivades de la crisi
sanitària del coronavirus. Les citades ajudes ascendeixen a
265.000 euros, dels quals el Consell aporta el 62’5%, la Diputació d’Alacant el 22’5% i el 15% restant el mateix Consistori
murer.
Cal indicar que la quantia màxima per sol·licitud ascendeix a
2.000 euros per autònom o microempresa, més 200 euros per
cada treballador que tinguen contractat a data de 31 de desembre de 2020.

sió a les ajudes perquè es puguen adherir a elles el màxim
nombre possible de pimes i autònoms mentre que el PSOE,
per mitjà del seu líder, Saúl Serrano, va defensar que l’Ajuntament tinga llesta tota la infraestructura necessària per a
facilitar la tramitació de les subvencions.
DINERS DE LES PARTIDES DE FESTES

Imatge de la sessió plenària duta a terme a Muro.

UNANIMITAT POLÍTICA

La proposta portada al Ple va tirar avant per unanimitat de tots
els grups polítics presents en la corporació municipal, encara
que des dels grups polítics de l’oposició van denunciar que la

convocatòria de les ajudes Parèntesis en el municipi s’estava
demorant en el temps. En aquest sentit Compromís, a través
del seu portaveu Vicent Molina, insta a donar màxima difu-

Per la seua part, Kike Pascual (No-Adscrits), Àngel Mollà
(PP) i Juanma Sanchis (Ciutadans) van destacar la importància d’aquestes ajudes i van recordar que l’aportació
municipal eixirà de les partides de la Fireta de Sant Antoni
i les Festes de Moros i Cristians, en haver-se suprimit totes
dues celebracions a causa de la crisi sanitària del coronavirus. Tots els partits polítics van mostrar el seu suport a les
dones en les seues intervencions en coincidir la celebració
d’aquest Ple Extraordinari amb el 8 de març mentre que l’alcalde, Gabriel Tomás, va aprofitar el context de la jornada
per a llegir a l’inici el poema tituleu ‘8 de març’, de Mercè
Marçal.
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LA GENERALITAT VALENCIANA DEMANA PRUDÈNCIA AMB LA MIRADA POSADA EN LA SETMANA SANTA

Segueix la desescalada
gradual després de la tercera
ona del coronavirus

E

l passat 1 de març va començar
el procés de desescalada en la
Comunitat Valenciana després
d’una tercera ona de la pandèmia en
la qual el coronavirus va portar a la
vora del col·lapse a l’hospital comarcal Verge dels Lliris, sense oblidar
l’elevat nombre de defuncions que
s’han produït a les nostres comarques en els últims quasi tres mesos.
La tornada a la ‘normalitat’ arrel de
les restriccions que van entrar en
vigor després del Nadal, contempla
des del 15 de març la recuperació de
l’activitat en bars i restaurants fins
a les 6 de la vesprada amb el 100%
d’aforaments a les terrasses, un 30%
en interiors i un màxim de quatre
persones per taula.
A més, els centres esportius obrin
amb un 30% d’aforament mentre que
es limiten a també quatre persones les
reunions en espais públics i al nucli
de convivents en domicilis.
Per la seua part, les activitats d’oci
educatiu es reprenen amb un
aforament del 30% i en grups de 10
persones mentre que les cerimònies
es podran celebrar amb un terç
del seu aforament, un màxim de
10 persones a l’aire lliure i 15 en
espais tancats. El comerç passa a
tancar a les huit de la vesprada i a
tot això se li uneix la limitació de
mobilitat nocturna a les 22 hores, i
també el confinament perimetral de
la Comunitat Valenciana continuarà
estant en vigor ‘sine die’.

Gràfica amb l’última actualització de dades per part de Conselleria, corresponent al 16 de març.

NORMALITAT A MURO EN LES
NOVES FASES DE DESESCALADA

Les noves fases de desescalada
estan transcorrent amb normalitat a
Muro i a poc a poc van recuperant
la seua activitat habitual les
instal·lacions esportives locals i
els serveis municipals com per
exemple la Biblioteca. Aquest últim
espai obri de dilluns a divendres
al matí i les vesprades, mentre que
manté la cita prèvia per a acudir a
la sala d’estudi, la presentació de
llibres, les animacions lectores o
les propostes incloses en el cicle
D-Cinema. Per a això cal telefonar
al 96 553 17 68 i no serà necessari
reservar per al servei de préstec de
llibres o les devolucions. L’accés
a la sala infantil estarà limitat a
la unitat familiar d’un adult i dos
menors.
AVANÇA EL PROCÉS DE
VACUNACIÓ: ARA ELS DOCENTS

Al tancament d’aquesta edició
continuava avançant el procés de
vacunació contra el coronavirus
una vegada completat el mateix en

Els treballadors
majors de 55 anys i
usuaris del Centre de
Dia Benicadell de
Muro van rebre
recentment la segona
dosi de la vacuna
Pfizer.

la Residència d’Ancians i el Centre
de Dia del nostre poble.
En les últimes setmanes han rebut
les corresponents dosis els efectius
de la Policia Local així com les
persones que superen els huitanta
i els noranta anys.
També fa uns dies va arrancar la
vacunació massiva a tots els que
treballen en els centres educatius
de l’Alcoià i el Comtat, una
campanya que es duu a terme en el
Complex Esportiu Eduardo Latorre
d’Alcoi i en la qual s’havia previst
vacunar a 2.400 persones entre
professors, personal administratiu
i la resta de professionals que
exerceixen la seua activitat laboral
en els col·legis de la zona.

COVID-19
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Veïns aplaudint en el balcó al pas de les forces de seguretat. Després, cua a l’entrada d’un supermercat i fabricació tèxtil per a la creació de productes sanitaris.

AQUEST MES ES COMPLEIX EL PRIMER ANIVERSARI DE L’ESCLAT DE LA CRISI SANITÀRIA

Un any de pandèmia
E

l passat 15 de març es va complir el primer aniversari de
l’entrada en vigor de l’Estat d’Alarma decretat pel Govern
central per a frenar la primera ona de la crisi sanitària
del coronavirus. D’aquells dies recordem les llargues cues en
els supermercats per a proveir-nos de productes de primera
necessitat davant la incertesa que generava la situació que començàvem a viure, o la suspensió d’activitats com la Festa del
Llibre o els Jornades de Sostenibilitat, abans que el confinament
domiciliari ens portara a estar sense eixir de casa durant mes
i mig a excepció de per als assumptes que eren estrictament
necessaris.
La pandèmia es va emportar per davant les Festes de Moros
i Cristians de maig, les Danses de Palacio al juny, les Festes
de les pedanies a l’estiu, la Fira Gastronòmica de setembre, o
més recentment la Fireta de Sant Antoni i el Carnestoltes.

Si que es va poder celebrar una Cavalcada estàtica en la Plaça
de l’Ermita en la vesprada del 5 de gener, dins d’un nadal
atípic, mentre que en el 9 d’Octubre va haver-hi concert i
lectura del manifest en el Batà amb limitació d’aforament així
com totes les mesures de prevenció del coronavirus.
Al tancament d’aquesta edició, la pandèmia havia deixat a
Muro des de fa un any un total de 751 casos positius registrats
i 13 defuncions, tal com revelen les dades actualitzades per
la Conselleria de Sanitat el passat dia 16. Així mateix, la crisi
sanitària va portar amb si una complicada situació econòmica
i per aquest motiu l’Ajuntament va impulsar un Pla al juny
per a atendre els sectors més afectats, dinamitzar el comerç
i l’hostaleria, aplicar bonificacions en les taxes municipals,
baixar impostos, comprar material de protecció enfront de la
Covid-19 o reforçar l’atenció als servei socials.

“S’ha fet un gran esforç inversor en els últims mesos
per a estar al costat dels que més han necessitat ajuda i
l’Ajuntament va reforçar tots els recursos dels quals disposa
per a, per exemple, incrementar la desinfecció de la carrers o
reforçar la vigilància. Ha sigut un any dur i cal continuar sent
prudents perquè la pandèmia encara no ha acabat”, manifesta
l’alcalde, Gabriel Tomás.
Aquest primer any de la crisi sanitària del coronavirus,
a més d’aplaudiments als balcons als professionals que
lluitaven contra el virus en primera línia, els carrers buits
o les mesures restrictives per a frenar les diferents ones,
també ens deixa una autèntica marea de solidaritat gràcies
a les empreses mureres, que van reorientar la seua activitat
industrial per a fabricar material que després s’empraria en la
creació de productes sanitaris.

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 GOVERN MUNICIPAL LAMENTA LA “FALTA DE
RESPECTE” CAP AL PROCÉS PARTICIPATIU

Preocupació
pel futur
dels murals
literaris
del Parc
del Batà
L

a Coordinadora Comarcal pel
Valencià ha mostrat públicament
la seua preocupació pel futur
dels murals literaris de la tanca exterior del Parc del Batà de Muro, un
projecte que va realitzar fa uns anys
l’artista Toni Espinar i que ret homenatge a nombrosos escriptors valencians. Cal recordar que l’Ajuntament
ha posat en marxa un Pla de Participació per a definir l’avantprojecte que
permetrà la conversió de la Xopà del
Batà en un espai natural urbà, una zo-

na verda que va adquirir el municipi
en propietat el passat estiu.
Des de la mateixa Coordinadora
expliquen que ha transcendit la idea
d’obrir el Parc al carrer, un fet que
suposaria demolir el mur on estan
pintats els escriptors. També demanen als responsables del procés
participatiu que tinguen en compte la
seua opinió per a conservar, protegir,
ampliar i divulgar els murals literaris.
Consideren, a més, que són un bé artístic i cultural de primera categoria,

L’obra la va realitzar fa uns anys l’artista Toni Espinar i ret homenatge a nombrosos escriptors valencians.

molt estimat pel poble de Muro i pels
visitants.
“Els murals s’han convertit en tot
un referent i seria un acte de barbàrie destruir-los, a més d’un malbaratament de recursos públics, quan
poden integrar-se perfectament en la
construcció del parc i, fins i tot, ampliar-se amb noves figures literàries“,
afirma Francesc Gisbert, representant
del col·lectiu.
Indicar que en els murals estan representats els nostres escriptors clàssics com Ramón Llull, Bernat Metge,
Ausiàs March, Sor Isabel de Villena,
Estellés, Joan Valls o Ovidi Montllor.
MOCIÓ DE COMPROMÍS

Des de Compromís Muro han anunciat que presentaran una moció per al
pròxim ple del mes d’abril, en la qual

demanaran que l’Ajuntament inicie
com més prompte millor el procediment de declaració com a Béns de
Rellevància Local dels murals literaris del Batà, així com els existents
en el Camp de Futbol La Llometa. La
formació política recorda que ja han
demanat en diverses ocasions a l’actual govern municipal la necessitat de
protegir aquestes peces artístiques
però “no hem rebut cap resposta
en referència a aquestes peticions i
considerem que hem d’actuar per a
aconseguir salvaguardar aquests murals, patrimoni de tots els murers, i
que tant d’atractiu turístic han tingut”,
assevera el portaveu municipal del
partit, Vicent Molina.
PROCÉS PARTICIPATIU

Finalment, l’executiu local ha la-

mentat que alguns col·lectius estiguen tractant de posar traves al Pla
mitjançant el qual la ciutadania pot
fer les seues aportacions de cara a
definir l’avantprojecte que convertirà el Batà en una zona verda natural en ple nucli urbà.
En aquest sentit, asseguren, que
l’Ajuntament és un ferm defensor
de la riquesa mediambiental del
poble, la cultura local o el patrimoni.
“Insistim que ciutadans, col·lectius i institucions poden sumar-se
al procés participatiu del Batà, però
amb coneixement de causa i energia
positiva per a fer de Muro un poble
millor, més habitable i del qual ens
puguem sentir ben orgullosos”, ha
afirmat l’edil de Participació Ciutadana, Kike Pascual.

PUBLICITAT

MURO, març 2021

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
A L’AJUNTAMENT DE MURO

AJUNTAMENT DE LA VILA DE MURO

MES DE MARÇ 2021
PEL·LÍCULA-DOCUMENTAL ON-LINE
«Flores en la basura»

PARLEM DE LLIBRES
«Isabel Clara Simó»

(REGIDORIA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ElviArt)

(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia: 25 de març
Hora: 19’30 h.
Lloc: Biblioteca Municipal

(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia: 25 de març
Hora: 19’00 h.
Inscripció prèvia:
muroparticipa@vilademuro.net
microvinya@gmail.com

PREVENCIONS CONTRA
LA COVID 19

ÚS DE MASCARETES

NO FUMES EN ESPAIS PÚBLICS
SI NO GARANTIXES LA DISTÀNCIA

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

DESINFECCIÓ DE LES MANS

EVITA AGLOMERACIONS

AJUNTAMENT DE MURO D’ALCOI
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El coronavirus va impedir que el 8M se celebrara amb el seu format habitual, però la reivindicació va estar present als carrers i places de la població igualment.

L’AJUNTAMENT VA LLANÇAR UNA CAMPANYA PERQUÈ ELS MURERS COMPARTIREN FOTOS A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS

Homenatge a la dona
en un 8 de Març virtual
marcat per la pandèmia
L

a crisi sanitària del coronavirus va obligar els municipis de
l’Alcoià i el Comtat a reformular els actes del Dia Internacional
de la Dona en un any en què es van evitar per complet les concentracions als carrers com a mesura preventiva de la Covid-19. Les
xarxes socials i els mitjans de comunicació locals es van convertir
així en les plataformes que van donar veu a les reivindicacions de les
dones i a través de les mateixes es van desenvolupar també iniciatives
com la lectura dels manifestos.
En el cas de Muro, cal esmentar el llançament d’una campanya
perquè els veïns i les veïnes compartiren fotos a través de les
xarxes socials municipals per mitjà de les etiquetes #DiadelaDona,
#igualtat o #Muroperlaigualtat. Amb les imatges rebudes es
pretenia elaborar un vídeo en el qual s’anava a incloure el
manifest del 8M d’enguany en veu en off llegit per usuàries de la

Residència de Majors de la localitat, així com del Centre de Dia. El citat
vídeo després anava a ser distribuït a través d’Internet perquè arribara a
tota la població.
“Encara que hàgem de celebrar el 8 de Març en format virtual no hem
d’oblidar la importància d’aquest dia i el que en el mateix reivindiquem.
És un any especial en el qual també hem de recordar a totes aquelles
que van lluitar amb força per a poder commemorar aquesta jornada
en la nostra societat actual”, afirmava l’edil de Benestar Social, Xelo
Cascant.
EL COLOR MORAT COM A REIVINDICACIÓ

El Dia Internacional de la Dona també es va fer visible amb l’acció
d’il·luminar de color morat edificis municipals com la façana de
l’Ajuntament o la del Castell situat en la Plaça del Matzem.

actualitat

MURO, març 2021

L’IES Serra Mariola també va conmemorar la jornada del 8M amb diverses activitats
L’IES Serra de Mariola es va sumar a les celebracions del 8 de març amb diverses iniciatives. En primer lloc, a l’hora dels patis, es va llegir el poema de la professora Ana Llopis, del Departament de
Castellà. La lectura va anar a càrrec d’alumnes de l’optativa de Teatre Naima Gisbert, Pilar Solà i Marta Valls. El departament de Dibuix va decorar tot el centre amb treballs artístics de l’alumnat de
3r, 4t i Batxillerat. Es va decorar el pati del centre amb un mural permanent, sobre el Dia de la Dona. D’altra banda, es van projectar xarrades i pel·lícules sobre la lluita de les dones.
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Des-connectats
Neus Jordà Sanoguera
Psicòloga humanista

Q

ue un adolescent ignore als seus pares
perque una pantalla l’ha abduït, resulta
un fenòmen habitual del que quasi tots els
pares solen queixar-se. O al menys, així era, en
la vida pre-Covid, quan les pantalles eren vistes
com al que ens separava dels demés, i no com
a l’únic que ens podia apropar. Els que entenem
d’addiccions ho avisàvem: les pantalles podien
resultar igual o tant addictives com les drogues,
o inclús més, amparades baix la tolerància d’un
món que normalitzava l’abús. Des del moment
en que la presència en les relacions es torna
perillosa, la virtualitat es va convertir en un
substitut de la comunicació inqüestionable, i
aleshores, l’addicció es tornava necessitat. Es
difuminava el límit entre allò acceptable i allò
roïn. Una addicció es pot medir intuitivament
amb una pregunta: A quant de mi renuncie?
A quant de temps d’estudiar, de descans,
de relacions humanes... per tal d’estar amb
l’aparell? Des de fa ja un any aquesta pregunta
perdia força, perque el que havia sigut fins ara
una forma de perdre contacte amb el món real,
s’havia convertit en l’única forma de trobar-lo.
I és que les contradiccions en aquest sentit no
són poques. Per exemple, avisem que un ús
tan continuat de les pantalles no és sa, però
ja molts plans d’estudi les incorporen dins dels
centres educatius. Diem que els nostres fills ens
ignoren, mentre responem missatges en taula o
quan ens parlen; compartim videos al facebook
mentre veiem una pel·lícula en família. Estem
presents físicament, però el nostre interior no
ho està. Compartim espai, però no allò que
ens connecta: l’atenció. De res serveix estar
al mateix lloc, si la nostra atenció està en
altre. Nosaltres estem, on està el que atenem.
Perque “estar” i “ESTAR” són coses diferents. I
sorprenentment, hi ha qui ESTÀ a través d’una
pantalla, i qui sols està, al sofà del menjador.
Com deia una frase a un sobre de sucre: La
tecnologia apropa als que estan lluny, i allunya
als que estan prop.
Les pantalles han canviat la nostra forma de
relacionar-nos, inclús d’estimar-nos. Aplicacions
destinades a trobar parella han substituït les
formes tradicionals, i es pot trobar nuvi via
catàleg, triant de l’aparador com el que es tria
una estora en Amazon. Fins i tot el festejar
passa per pantalles, amb corets de colors
i caretes grogues amb ulls per cors. Ajuda
a suplir la nostra dificultat per a dir el que
sentim: un emoticono “parla” quan les paraules
no saben ser dites. Una pantalla separa, aïlla,
i en certa forma, protegeix. Fins a tal punt,

que hi ha qui en lloc d’utilitzar la virtualitat
per a trobar una parella presencial, ho fa
única i exclusivament, per a trobar una parella
virtual, a la que en el fons, esperen no tindre
que conéixer mai. Una forma de fugir de la
soletat sense el risc de la realitat. A través de la
pantalla podem donar la imatge irreal i ansiada
del que som: la foto retocada o pillada en bon
moment. Diem el que volem dir, podent cuidar
cada paraula, i cada gif, i sobretot, amb la
barrera de la distància i del botó de Modo avión
per a protegir-se de la vertadera presència.
Fugint del compromís, caiem en un del que no
erem conscients. En una relació de parella, les
paraules se les emporta el vent... En una relació
virtual, no hi ha vent que borre captures de
pantalla, còpies de seguretat de chats, les fotos
íntimes o audios compromesos. Tot el que entra
a internet, es queda a internet, està fora del
nostre control, i ens pot perseguir ara i sempre.
Segons el llibre Desconecta, de Marc
Massip, psicòleg especialitzat en addiccións
tecnològiques, el 92% de les imatges pròpies
de contingut sexual enviades per internet,
acaben sent vistes per ulls que no són les del
destinatari original. És a dir, el “t’ envie açò
però no ho reenvies a ningú”, s’ha convertit en
el cosí germà del “et conte açò però no li ho
contes a ningú”, amb unes implicacions per a la
intimitat molt més greus.
Que la tecnologia ha arribat per a quedar-se és
una obvietat. Però no per això hem d’assistir
impassibles al seu ús sense reflexionar al
respecte. És important veure a mòbils, tablets,
etc.. com al que són: eines. I com a tal, han de
ser gastades per nosaltres quan les necessitem,
no convertir-se en allò sense el qual no puc
viure. No deuria provocar ansietat que no hi
haja cobertura. No deuríem tornar a casa a
pel mòbil quan se l’hem oblidat. No deuríem
necessitar comprobar que tenim missatges
nous cada vint minuts, ni deixar d’atendre
una conversa amb algú al que tenim davant
per a contestar wattsapps, que més que
probablement, no seran de vida o mort. No
deuríem posar en perill el nostre descans
deixant que els missatges entren en les hores
de dormir amb l’excusa d’una emergència
(quantes emergències reals s’avisen per
wattsapp?) No deuríem estar sempre connectats,
sempre disponibles. Perque nosaltres a nosaltres
mateixos, també ens fem falta. Des de que
tenim smartphone, quantes voltes parlem amb
nosaltres mateixos quan tenim un rato lliure?
En esència, un bon ús passa per desconnectar,
per a connectar.

DESPRÉS DE LA DAVALLADA DEL MES PASSAT

Augmenta de nou
l’atur al febrer
Al febrer Muro ha tornat a experimentar una lleu pujada de la desocupació,
concretament dotze han sigut les persones que s’han sumat a les llistes de l’atur
al febrer. La pujada arriba després d’un
descens d’un 4%, la major baixada des
de l’estiu.
Aquest increment deixa la taxa d’aturats en 721 persones, 84 més que fa un
any, just abans de la declaració de l’estat
d’alarma, el març passat, moment en
què va començar a disparar-se l’atur.
Per sectors, el més afectat és el dels

serveis, que acumula en aquests moments el 60% de la desocupació en el
municipi. Mentrestant, el tram d’edat
més perjudicat actualment és el de majors de 45 anys, que sumen ara mateix
el 54,5% del total.
L’augment de l’atur al febrer va ser general en el conjunt de la comarca, on va
pujar en 81 persones, la qual cosa situa
la xifra total d’aturats en 12.231. Per
municipis, excepte Ibi i Onil, la resta de
poblacions van veure incrementada la
seua taxa d’atur.

DOCUMENTAL ACOMPANYAT D’UNA TERTÚLIA

Emissió on-line de
‘Flores en la basura’
La regidoria de Participació Ciutadana i l’Associació Elviart/Microvinya,
col·laboren en l’emissió on-line de la
pel·lícula documental ‘Flores en la Basura’, dirigit per José Antonio Romero
i amb guió de Joaquín Estefanía i del
propi director. Aquest film rodat entre
els anys 2013 i 2019, ens parla sobre
les conseqüències que la recent recessió econòmica i crisi social ha tingut
en moltes famílies espanyoles, agreujat
més si cap, amb l’actual pandèmia.
Amb la participació de noms tan rellevants com Iñaki Gabilondo, Antonio
Garrigues, Almudena Grandes, Javier
Gomá, Marta Flich, Paco Álvarez, Sami
Nair, Susan George, Marcos de Quinto,
Emilio Ontiveros, etc…el documental
‘Flores en la Basura’ no deixa indiferent a ningú.
Aquesta projecció s’emetrà el proper

25 de març, i anirà acompanyada d’una
tertúlia-debat posterior al qual es convida a tots els veïns de Muro interessats
perquè hi participen.
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MEDI AMBIENT

MURO, març 2021

LA PANDÈMIA IMPEDEIX PODER CELEBRAR LES ACTIVITATS PREVISTES AMB NORMALITAT

Les Jornades de Sostenibilitat
queden ajornades a la tardor
L

’Ajuntament de Muro va comunicar a la fi del mes de febrer l’ajornament de les Jornades de Sostenibilitat a la
pròxima tardor, una mesura que s’adopta a causa de la
crisi sanitària del coronavirus i al fet que la situació generada
per la tercera ona de la pandèmia impedeix desenvolupar amb
normalitat les habituals activitats que es programen per a aquest
esdeveniment.
Des de l’àrea de Medi Ambient del Consistori recorden que les
jornades compten cada any amb una nombrosa participació i
detallen que l’any passat van quedar suspeses a meitat de la seua
celebració a causa del decret de l’Estat d’Alarma.
D’altra banda, avancen que s’està ultimant la programació i
deixen clar que a l’estiu es prendrà una nova decisió sobre el
format que tindran aquestes Jornades de Sostenibilitat. “Hem
d’anar veient com evoluciona la pandèmia i més endavant concretarem dates, així com les propostes que es poden fer, comptant sempre amb totes les mesures de seguretat que marquen les
autoritats sanitàries de cara a frenar la propagació del virus”,
indica el mateix edil de Medi Ambient, Juanma Sanchis.
PLA DE MOBILITAT I CATÀLEG D’ARBRES MONUMENTALS

D’altra banda, l’àrea de Medi Ambient té previst també culminar en breu el catàleg d’arbres monumentals del municipi així
com el Pla de Mobilitat. Aquest últim establirà les bases d’un
futur més sostenible per al nostre poble i contemplarà aspectes
com, per exemple, els punts de recàrrega elèctrica de vehicles,
aparcaments per a bicicletes o la conversió en zona de vianants
d’alguns carrers del nucli urbà.

Juanma Sanchis és el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Muro.

Muro planta 40 oms al
Parc del Tio Pep i la Font
del Baladre col·laborant
per a recuperar l’espècie
Muro ha plantat un total de 40 oms autòctons resistents
a la grafiosi en dues zones del terme municipal,
concretament, al Parc del Tio Pep i a la Font del Baladre,
sumant-se així al llistat de municipis del Paisatge Protegit
del Serpis, que han col·laborat en la recuperació de
l’espècie.
Oms (Ulmus minor) cedits pel Ministeri per a la Transició
Ecològica, plantats pel Servei de Gestió d’Espais Naturals
Protegits de la Conselleria, i resistents a la grafiosi
(malaltia que ha atacat a bona part d’aquests arbres, tan
simbòlics i representatius a Espanya)
Des de l’Ajuntament esperen que “amb ajuda i
col·laboració de tots els veïns, aquests oms arriben a grans
i formen part del patrimoni natural del nostre municipi,
sent testimonis de la recuperació de l’espècie”.

EDUCACIÓ

MURO, març 2021

INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES DESTACA L’IMPULS DONAT A UN PROJECTE TAN ESPERAT

Les obres del nou Bracal
mantenen un bon ritme
L

es obres per a la construcció del nou col·legi
El Bracal de Muro continuen avançant a bon
ritme i a mesura que passen els dies són cada
vegada més visibles les estructures de formigó que
sustentaran a l’edifici. Des de la Direcció General
d’Infraestructures Educatives de la Generalitat
Valenciana assenyalen que l’execució del projecte
és fins al moment molt bona, al mateix temps que
incideixen en què l’avanç que està tenint ara mateix
l’obra amb la nova adjudicatària demostra el fet que
la mateixa era viable.
En aquest sentit, el propi Director General
assenyala que el temps ha demostrat donar
finalment la raó a la Conselleria d’Educació,
després de rescindir el contracte amb la
primera empresa a la qual li va ser adjudicada la
construcció del col·legi. “Va ser una bona decisió
i, encara que es van viure moments complicats a
l’hora d’explicar a la comunitat educativa tot el
que estava passant, es va aconseguir fer un pas
important amb la nova adjudicació i gràcies a això
en dos mesos s’ha avançat moltíssim en l’execució
d’aquest projecte tan esperat per a Muro”,
detallava a principis de mes Victor García.
Indicar que en les ultimes setmanes s’han iniciat
també els tràmits per a solucionar els problemes
que implicava el pas d’una línia de tensió pel solar
on s’està construint el col·legi i una vegada salvat
aquest obstacle les obres seguiran avant amb
normalitat.

Les estructures de formigó que sustentaran a l’edifici són cada vegada més visibles.

Muro va acollir les primeres Jornades d’FP
per a mostrar el potencial dels estudis
L’IES Serra de Mariola de Muro va ser
l’amfitrió de les I Jornades Professionals de
Formació Professional, organitzades pel Cicle
de Turisme i el Cicle de Confecció Tèxtil.
Les jornades es van celebrar en dos matins
de divendres i van ser retransmeses per
videoconferència. De públic presencial, van
assistir alumnes de 4t i 1r de batxillerat.
En la primera jornada, va participar Kiko
Moya, xef del restaurant L’Escaleta de
Cocentaina, amb dos estrelles Michelin.
Va parlar de la importància de combinar
innovació i tradició, creativitat i productes
de proximitat. Després va ser el torn de Joan
Carles Cambrils, subdirector de la Fundació
Visit València, qui explicà l’organització
innovadora de les rutes turístiques pel cap
i cal. Per últim, va ser el torn de María José

Martínez, delegada comercial de la Comunitat
Valenciana i Albacete de Catai Tours.
En la cloenda, va participar el conseller
d’Economia Rafa Climent.
El segon dia de jornades va estar organitzat pel
Cicle de Confecció i Moda. Hi van acudir els
representants de l’empresa Loobo de Muro,
especialitzada en roba ecològica. D’altra
banda, l’alumnat de FPB d’Informàtica va
gaudir d’una ponència sobre ciberseguetat,
riscos i prevenció a càrrec del cap de
Awareness and Research de l’empresa Ontinet
d’Ontinyent. Després, ho aplicaran en un taller
pràctic, per a conéixer de primera mà els
perills d’Internet.
Les jornades es van convocar amb la voluntat
de donar a conèixer els cicles professionals i
mostrar eixides laborals d’èxit i emprenedores.
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Sol·licitud
per a obres
d’eficiència
energètica
en l’institut
L’Ajuntament de Muro ha procedit
a realitzar la sol·licitud prèvia
d’adhesió al Pla Edificant de cara
a la realització d’una actuació
en l’institut. Concretament, la
sol·licitud correspon a les obres
de ‘Substitució dels vidres i marcs
dels buits per altres més eficients,
i incorporació d’un sistema de
generació fotovoltaic de 34,3 Kwp
per a autoconsum’ en l’institut de
secundària Serra Mariola.
La Conselleria valorarà si
aquestes són susceptibles de
delegació de competències,
segons han informat des de
l’Ajuntament. Si s’admeten, les
delegacions hauran d’ajustar-se
al que preveu la normativa bàsica
en la matèria. El finançament
que done suport a la delegació
de competències abastarà el
pressupost total de l’actuació.
Recordar que aquest Pla impulsa
la cooperació entre la Generalitat
i les administracions locals per
a la construcció, l’ampliació,
l’adequació, la reforma i
l’equipament de centres públics
en la Comunitat Valenciana.

TURISME

MURO, març 2021

AMB LA COL·LABORACIÓ DEL DEPARTAMENT DE TURISME DE L’IES SERRA MARIOLA
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Turballos, medi ambient
i sostenibilitat

T

urballos, pedania de Muro i una de les
més singulars. Parlar de sostenibilitat
sembla parlar de conceptes moderns.
Ecologia, turisme verd, energies renovables,
reciclatge… Però, molt abans de tot açò, ja
existia gent amb un esperit respectuós cap al
medi ambient.
Pot semblar estrany que una comunitat
xicoteta siga capaç de desenvolupar un
projecte cent per cent sostenible, però a
Turballos ho van aconseguir. Res menys que
la repoblació d’una aldea abandonada per
convertir-la en un petit poble autosuficient i
ecològic.
Eren finals dels anys setanta quan Vicent
Micó, més conegut com el pare Vicent, va
decidir crear la que ara coneixem com una de
les pedanies de la nostra localitat. Ho va fer
amb quatre matrimonis que repoblaren l’espai
i el reconstruïren.

L’aspecte del poble es manté en el temps:
carrers empedrats, entorn natural per tot
arreu, una xicoteta plaça central i la seua
església. Cada racó és singular, característic
i extraordinari, per molt xicotet que siga
Turballos i pel poc de temps que necessites per
recórrer els seus carrers, vols una vegada i
una altra tornar per descobrir més, veure com
passen totes les estacions i respirar eixe aire
pur que ja no es troba a tot arreu.
Les divuit cases que formen Turballos
alberguen uns veïns que encara hui mostren
eixe respecte mediambiental que volia
representar el pare Vicent. Amb la seua “festa
del Benicadell”, al mes de maig, els habitants
porten a terme activitats per la natura que els
envolta des d’un enfocament sostenible. Tot un
exemple a seguir de xiquets a majors.
Amb els avantatges actuals, caldrà sempre
destacar que tot començà gràcies a perfils

menuts com el de Turballos. La sostenibilitat
donà inici des de baix, a poc a poc, amb la
col·laboració de la gent, fins a arribar a dies
d’ara.
Turballos forma part de la ruta ecològica,
també coneguda com la ruta de les pedanies
de Muro, juntament amb Setla de Nunyes,
Benàmer i l’Alquerieta Jordà. Un recorregut
de poc més de 15 km i que discorre pel Molí
Pedro, l’àrea recreativa de la Font de Baladre,
el paratge de Els Fontanars, entre altres espais
naturals on trobar una diversitat de flora i
fauna de la zona.

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

ESPORTS

MURO, març 2021

15

L’EQUIP BUSCA REPRENDRE LA BONA RATXA

El Muro CF torna
després de dos mesos
E

l passat 13 de març tornava la
competició a la Preferent Valenciana.
Després de més de dos mesos d’aturada
degut a les restriccions derivades de la
crisi sanitària provocada pel coronavirus,
els equips tornaven als terrenys de joc
i es preparaven per a unes setmanes
intenses, sobretot en el grup IV, el més
castigat per la pandèmia fins hui i al qual
pertany el Muro CF.
Un dels plats forts en el retorn del futbol
regional en la jornada 12, era precisament
el que anava a enfrontar als de Cristian
Ferrándiz amb el CD Llosa, especialment
per a aquest últim. El Sequiol rebia al potent líder del Grup IV en la primera trobada després del paró. Els locals, amb sis
encontres disputats pretenien començar
des de zero una temporada que no havia
arrancat massa bé per a ells sumant tan
sols 5 punts. Finalment es van emportar
un punt després de l’empat 2-2 davant els
murers, que perdien així la primera posició en la taula classificatòria.
A partir d’ara el conjunt blanc, imparable durant la primera part de la competició, buscarà continuar amb la seua ratxa
positiva de resultats per a agafar distància dels seus perseguidors. Al tancament
d’aquesta edició, els murers tenien per
davant un partit en La Llometa enfront
de l’Enguera (21 de març), un encontre
a priori sense massa complicacions per
als de casa a la vista de la trajectòria de

REGIONAL PREFERENT GRUP IV
PT

J. G.

E.

P.

F. C.

1. L’Alcúdia

22 9

7

1

1 17

2. Muro

22 11

7

1

3 16 13

4

3. SD Sueca

19 10

5

4

1 10

5

4. Castellonense

18 9

5

3

1 11

3

5. Alginet

14 8

4

2

2 10

7

6. L’Olleria

14 10

4

2

4 12 12

7. Rayo Ibense

13 8

3

4

1 11 10

8. L’Alcúdia Cresp. 12 8

3

3

2 12 12

9. Canals

12 11

3

3

5 12 15

10. Carcaixent

9 9

2

3

4

11. CD Llosa

6 7

1

3

3 11 13

12. Alberic

6 7

1

3

3

8

8

9 11

13. Almusafes

5 7

1

2

4

7 12

14. CD Enguera

3 6

1

0

5

5 11

15. Prom. Sueca

2 10

0

2

8

7 22

tots dos conjunts. Després serà el veí de
la Vall d’Albaida el que rebrà als de Muro,
en un nou duel comarcal que en aquesta
segona meitat de la lliga tindrà més al·licient si cap.
Amb tot, el club de Comtat encetarà el
mes d’abril enfrontant-se a l’Alberic, altre
competidor en la lluita per l’ascens.

Des de mitjan març els esportistes han pogut tornar a entrenar a l’aire lliure.

Les instal·lacions esportives
van reprenent la normalitat
A

partir del dilluns 15 de març es
va decretar reprendre l’activitat en
les instal·lacions esportives cobertes
i les sales de la Casa de Ferro, fixant
l’horari de tancament de les mateixes
a les 20 hores. Per part seua, la resta
d’instal·lacions a l’aire lliure, continuen
amb el tancament a les 21’30 hores.
No es podran utilitzar les dutxes excepte els equips que participen en categories
oficials federatives d’àmbit autonòmic

que atorguen un dret d’ascens a campionats o competicions d’àmbit estatal.
La resolució de Conselleria estableix
que la pràctica esportiva de modalitats individuals a l’aire lliure o en instal·lacions cobertes, queda limitat a un
màxim de 4 persones més un monitor,
sense contacte físic i mantenint la distància de seguretat.
La població en edat escolar, podrà realitzar activitats esportives fora

de l’horari escolar en grups estables
màxim de 10 esportistes més el monitor, sense contacte físic i amb distància
de seguretat. Els entrenaments seran
sense públic i els pares dels menors no
podran romandre en les instal·lacions
ni en els seus voltants, pregant eviten
aglomeracions tant en deixar com en
recollir als nens.
Aquestes normes estaran en vigor, en
principi, fins el 14 d’abril.

TODO MURO ESTÁ VIENDO TU NEGOCIO.
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Integrants de la plantilla de l’Atlètic Muro en una fotografia realitzada a finals del passat any.

EL CLUB VA SER PIONER A L’HORA DE DONAR UNA OPORTUNITAT A LES DONES PER A PODER JUGAR AL FUTBOL

Atlètic Muro, una ferma
aposta per l’esport femení

E

l Club Atlètic Muro va nàixer fa més de deu anys per a donar cabuda
a totes les xiques de la població que volien practicar el futbol, uns
començaments que no van ser gens fàcils però que va permetre a les
impulsores il·luminar i consolidar una entitat esportiva que hui dia aglutina
a homes i dones de totes les edats amb una única passió: practicar el seu
esport favorit.
La crisi sanitària del coronavirus està marcant l’actual temporada per
al club, però les 21 xiques que conformen la plantilla femenina fan
front una vegada més a tota adversitat que se’ls posa per davant per a
continuar complint un somni que va costar fer-se realitat.
Per a elles ser de l’Atlètic Muro representa poder fer l’esport que els
agrada, perseverança, il·lusió però sobretot companyerisme. “Encara
que arribar fins ací ha sigut moltes vegades un camí difícil, ara formem
una gran família amb més de 150 jugadores i jugadors. Així va nàixer
el Club, amb un primer equip fundat per dones i homes, on es creia en
les nostres xiques i les enormes dosis d’il·lusió que tenien per impulsar
aquest projecte. 16 jugadores van iniciar el trajecte i hui continuem
caminant perquè cap més haja de passar el que nosaltres hem passat, i
fins i tot continuem passant encara, per a fer-nos un lloc i poder gaudir
del nostre esport”, asseguren des del Club.
L’Atlètic Muro, l’àmbit d’acció del qual arriba també al conjunt de les
nostres comarques, llancen un missatge clar: “Animem a totes aquelles
persones a que facen el que més els agrade i que practiquen qualsevol
esport que els òmpliga deixant de costat els estereotips i tot allò que la
societat marca sobre el que hem de ser o fer. Gaudim, sense rodejos, del
que més ens agrada”, conclouen.
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