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Nieves Concostrina i Marta
Robles en la Festa del Llibre

Un miler de participants
en la Cursa de la Dona

Cartell de luxe el que s’ha presentat per a l’edició d’enguany, que arrancarà el pròxim 24 de març, fins al 3 d’abril.

Va ser una de les accions dins del 8M i va estar precedida per una protesta contra la violència masclista.

EN ACABAR AQUEST CURS COMENÇARIA EL TRASLLAT A LES NOVES INSTAL·LACIONS

El nou Bracal estarà
finalitzat el 30 d’abril
Educació ha confirmat que les obres de construcció del nou col·legi El
Bracal de Muro estaran acabades a la fi del mes d’abril. Representants
d’aquest departament autonòmic van visitar les instal·lacions i va assenyalar, a més, que el mes de maig se signaria l’acta d’ocupació del col·legi

Obri les seues
portes a Muro
el nou centre
de protecció
animal
Pàgina 11

per a iniciar seguidament el trasllat des dels barracons a les aules, que ja
són una realitat. “Veurem si aquest procés el realitza el mateix Ajuntament
o es contracta una empresa, però el que és clar és que el mateix Consistori
serà qui es faça càrrec”, anunciava l’alcalde, Gabriel Tomás.
Pàgina 8

Muro mostra
la seua
solidaritat
amb el poble
ucraïnés
Pàgina 3

Més de 4.000 participants en el primer Carnestoltes post Covid

L’humor i la diversió van tornar als carrers

La Generalitat
compra l’antic
hotel per a fer
un alberg de
l’IVAJ
Pàgina 8

2

AGENDA
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Teatre familiar i
d’aventures que
convida a la reflexió
L’Ajuntament de Muro va programar
el passat cap de setmana, una obra de
teatre que es va haver d’ajornar al Nadal
degut a l’empitjorament de la situació
sanitària provocada per la pandèmia.
Finalment, el dissabte 12 de març es va
dur a terme l’espectacle ‘On habiten els
estels’, una obra familiar dirigida per Iván
Jiménez i Diego Juan, que va fer gaudir als
espectadors del Centre Cultural de la vila
murera. Es tracta d’un espectacle per a
tots els públics. Una obra d’aventures, amb
tints de comèdia, que aborda la diversitat
familiar i la diversitat funcional des de la
integració, i que està protagonitzada per
tres xiquets, veïns i amics, que tots els dies
juguen junts i viuen moltes aventures, cosa
que els porta a realitzar un descobriment
sorprenent.

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 MARÇ-ABRIL
Dies 18-20

Gozálbez Cebrian

Pl. Ermita, 7

Dies 21-27

Turrión Gozálbez

Avda. País Valencià, 9

Dies 28-3

Mª Elodia López

Avda. de Gandia, 65

Dies 4-10

Gozálbez Cebrian

Pl. Ermita, 7

Dies 11-17

Turrión Gozálbez

Avda. País Valencià, 9

Dies 18-24

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

ECOPARC MÒBIL
■ DOS NOVES CITES DURANT EL
MES D’ABRIL
L’Ecoparc mòbil del Consorci Terra torna a visitar Muro a l’abril
els dies 12 i 25. Recordar que
estarà situat en el carrer Pintor
Miguel Parra, en el parking del
Batà, obrint al públic en horari
de 9 a 13’30 hores. Es poden dipositar objectes tèxtils, xicotets
aparells electrònics, piles, cintes
VHS, CDs, radiografies, mobles
petits, ordinadors, etcétera. Si
tens dubtes, acosta’t i pregunta.

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ CRIDAR
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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 92. Tercera Època. Dipòsit Legal:

DIRECTOR: Luis Peidro. GERENT: Javier Llopis. COORDINACIÓ: Jésica Sempere. REDACCIÓ:
Gabriel Pascual. 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, març 2022

3

LA PASSADA SETMANA VA TINDRE LLOC UNA CONCENTRACIÓ A LES PORTES DE L’AJUNTAMENT I ESTÀ RECOLLINT-SE MATERIAL

La mostra de solidaritat
de Muro amb Ucraïna

L

a placeta Molina va acollir el
passat 9 de març una concentració silenciosa de condemna
a la invasió d’Ucraïna que va iniciar
Rússia a la fi de febrer, i en senyal
de record cap a les víctimes que
fins al moment està deixant aquesta
guerra que s’ha deslligat a les portes
d’Europa en ple segle XXI. Aquesta
convocatòria va ser proposada per
la Federació Espanyola de Municipis
i Províncies (FEMP) i es va secundar
també en la resta de municipis de les
comarques de l’Alcoià i el Comtat
com Cocentaina o Alcoi.
En la convocatòria van ser presents
diversos veïns, així com representants de la corporació municipal
murera. “Ens hem reunit ací per a,
des del nostre Ajuntament i el nostre poble, fer visible que no estem
d’acord amb aquesta barbàrie, així
com mostrar tota la nostra solidaritat
cap als que més mal l’estan passant
en aquests moments. Volem així posar el nostre xicotet granet d’arena
per a instar que aquests atacs acaben
d’una vegada per sempre”, va manifestar l’alcalde, Gabriel Tomás.
La citada concentració va incloure
la lectura de la Declaració Institucional llançada per la FEMP per part de
Natalia i Daiba, dues veïnes d’aquestes comarques procedents d’Ucraïna
que segueixen pendents des d’ací tot
el que està passant al seu país d’origen.
RECOLLIDA DE MATERIAL

Al marge d’això, Muro també s’adherit en els últims dies a la campanya de recollida de material per a ser
destinat als refugiats d’Ucraïna i per
a enviar-ho directament al país de
cara a millorar les condicions dels
veïns que estan intentant fugir dels
atacs russos.
Des de l’Ajuntament es va llançar
un comunicat en el qual animava
als murers a aportar productes
sanitaris, especialment de primers
auxilis i ortopèdics, material d’higiene i aliments no peribles. La recollida es va centralitzar en les ins-

Dalt, la concentració celebrada a Muro, on van intervindre dues ucraïneses. I baix, la recollida de material, centralitzada en el Matzem.

tal·lacions municipals de la plaça
del Matzem.
CONCENTRACIÓ COMARCAL

Finalment, apuntar que en la vesprada del 28 de febrer va haver-hi
una nombrosa concentració en la
plaça d’Espanya d’Alcoi de protesta

davant la guerra, que va reunir un
bo de veïns d’aquestes comarques i
fins i tot ucraïnesos que viuen en la
zona i que cada dia segueixen amb
màxima preocupació l’evolució dels
esdeveniments. En la mateixa es van
veure pancartes amb lemes en contra
de la intervenció militar russa o de

les polítiques del president Putin.
“Els grups i tota la gent que som
ací, en la plaça, està en contra de
totes les guerres i condemna el militarisme, vinga d’on vinga, de Rússia
o de l’OTAN, ara, rebutgem els bombardejos del govern de Putin a Ucraïna i ens solidaritzem amb el poble

ucraïnés, víctima d’un nou episodi
militarista”, es va dir en el manifest
llegit.
Aplaudiments i crits unànimes de
‘No a la Guerra’ van tancar aquesta primera acció reivindicativa a la
comarca davant la invasió russa a
Ucraïna.

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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MÉS DE 4.000 PERSONES VAN PRENDRE PART EN LA DESFILADA MULTITUDINÀRIA DEL DIA 26

CARNESTOLTES

2022

El Carnestoltes va tornar amb
gran èxit després de la pandèmia
M

uro va tornar a convertir-se en la capital del
Carnestoltes per excel·lència de les nostres
comarques i més de quatre mil persones van
prendre part el dissabte 26 de febrer en una desfilada
multicolor que va tornar als carrers del municipi una
vegada deixats arrere els mesos més durs de la pandèmia. L’adversa climatologia preocupava l’Ajuntament,
però la pluja només va aparéixer al migdia i va respectar per complet un acte que va arrancar passades les
set de la vesprada, amb una temperatura que fregava en
eixemoment els set graus.
La comitiva va partir quasi des dels voltants de l’Ermita de Sant Antoni i va discórrer per les avingudes
de València i País Valencià, fins a finalitzar en la plaça
del Matzem, després d’enfilar el carrer Josep Bono.
Es consolidava així el nou recorregut per la carretera
estrenat en 2020, abans de la crisi sanitària del coronavirus, mentre que el públic tornava a donar màxim
suport a aquesta festa amuntegant-se en les voreres
per a aplaudir als participants d’un carnestoltes que va
superar totes les previsions.
Un ball, que recreava el desembarcament d’un gran
circ en el municipi, va obrir l’esmentada desfilada
donant pas a coreografies ambientades a l’Índia, així
com a un ampli ventall de disfresses de superherois,
animals, caçafantasmes, personatges del cinema o els
dibuixos animats, sense deixar de costat els clàssics
del terror. No van faltar els homenatges a la recordada
Rafaella Carrà, i fins i tot van ser molt aplaudides les
evolucions al ritme de la música d’un grup de monges
i monjos.
La jornada va finalitzar amb dues discomòbils que van
allargar la festa fins a altes hores de la matinada. Una
d’elles, per al públic adult, va estar situada al parc del
Batà, i ja en el Matzem va ser torn d’una carpa per als
més joves amb els èxits musicals del moment.

CARNESTOLTES

2022

MURO, març 2022

L’EDIL DE FESTES DESTACA LA GRAN PARTICIPACIÓ

Ángel Mollà: “Hi
havia moltes ganes
de tornar a gaudir”
La celebració del Carnestoltes va deixar
molt bones sensacions tant a l’Ajuntament
de Muro, que està al capdavant de l’organització, com en els sectors econòmics
que estan directament implicats. Era pràcticament la primera gran desfilada que
tornava als carrers dels municipis de les
nostres comarques amb plena normalitat,
després de quasi dos anys de pandèmia,
i això es va notar tant en la gran participació, com en el nombrós públic que es
va amuntegar en les voreres per a gaudir
de l’acte.
Des del Consistori murer recordaven
l’impacte que any rere any genera el Carnestoltes en la població i feien esment de
la força amb la qual havia tornat al seu
format habitual. “Hi havia moltíssimes
ganes de poder gaudir del Carnestoltes i
hem vist com la gent ha respost pese al
fred i la humitat. Els carrers de Muro han

estat plens de gent i això també s’ha traduït en una important activitat per a l’hostaleria local”, manifestava l’edil de Festes,
Àngel Mollà.
A més, el regidor recordava que totes
les novetats implantades en aquesta edició havien tingut un molt bon acolliment.
“L’itinerari estrenat fa dos anys s’ha consolidat i hem tornat a comprovar com
aporta més brillantor i seguretat a l’acte.
El fet de reforçar l’oferta d’oci nocturn
amb dos escenaris diferents també ha
agradat i el públic ha agraït que en diferents punts del trajecte hi haguera butaques per a asseure’s. Anirem perfilant tots
aquests aspectes i estudiarem noves idees
per a l’any que ve perquè des de l’Ajuntament tenim molt clar l’objectiu de convertir a aquest Carnestoltes en un referent
dins de la nostra província”, va concloure
Mollà.
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CARNESTOLTES

2022

El conjunt
‘Happy
Sisters’ es van
emportar el
primer dels
tres premis
Enguany, l’organització va
tornar a atorgar premis en
el Concurs de Disfresses del
Carnestoltes i en aquesta
ocasió el primer, dotat
amb 400 euros, va anar
a parar al conjunt ‘Happy
Sisters’. El segon i el tercer
premi, valorats en 300 i
250 euros, respectivament,
se’l van emportar els grups
anomenats ‘Que mes ens
pot passar’ i ‘Gloria Trevi’,
inspirat en la cantant dels
anys 80.

PUBLICITAT

MURO, març 2022

PROGRAMACIÓ
D’ACTIVITATS

AJUNTAMENT DE LA VILA DE MURO

MES DE MARÇ - ABRIL 2022
FOGUERES DE SANT JOSEP 2022

III JORNADA DE LA CIÈNCIA

(REGIDORIA DE CULTURA)

(REGIDORIA D’EDUCACIÓ)

Dia: 18 de març

Dia: 8 d’abril
Hora: a determinar
Lloc: Arxiu Municipal

CONCERT TROBADORETS «A xalar»

FIRETA INFANTIL DE PASQUA

(REGIDORIA DE CULTURA)

(REGIDORIA D’EDUCACIÓ)

Dia: 1 d’abril
Hora: 19.00h
Lloc: Pl. Matzem

Dia: 21 d’abril
Hora: 11.00h a 13.00h
Lloc: Parc del Batà
Per a xiquets i xiquetes
de 4 a 12 anys

CONCERT LUAR:NA:LUBRE

TALLER DEFENSA PERSONAL

(REGIDORIA DE CULTURA)

(REGIDORIA D’ESPORTS)

Dia: 2 d’abril
Hora: 20.00h
Lloc: CCP

Febrer-Març-Abril
Lloc: Poliesportiu Mpal.
Inscripcions: tel. 634 41 32 80

FESTA DEL LLIBRE MURO 2022. Conta’m@Lletres
(REGIDORIA DE CULTURA)
Del 24 de març al 3 d’abril
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L’IVAJ compra
l’antic hotel
de Muro per a
fer un alberg
La Vicepresidència i Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha
adquirit de manera directa, a través
de l’IVAJ, les instal·lacions de l’antic
hotel Vila de Muro per al seu ús com
a alberg de joventut. Aquesta adquisició ha sigut realitzada mitjançant
compra directa per un total de per
1.756.773,94 euros, un preu que
està per davall del seu valor de taxació, fixada en uns 3 milions d’euros.
La vicepresidenta i consellera
d’Igualtat i Polítiques Inclusives,
Mónica Oltra, ha assenyalat que
l’adquisició «s’ha pogut realitzar a
un preu molt avantatjós, ja que es
tracta d’un edifici que, a causa de
la gran recessió de 2008, s’havia
quedat endeutat amb la SGR i que
ara, amb la seua compra per part de
l’IVAJ, passa a convertir-se en un bé
públic».
En aquest sentit, Oltra ha destacat
que la seua ubicació el converteix
en un bon punt de partida «perquè
la joventut puga gaudir de tota la
riquesa natural que hi ha a les comarques del Comtat i l’Alcoià». «A
més –ha afegit– contribuirà a enriquir la zona i portar ‘economia
sana’ a través del turisme d’interior
i tot el que comporta el moviment
juvenil, el Consell de la Joventut i les
diferents associacions juvenils», que
podran comptar amb aquest centre
per a l’organització de tota mena
d’activitats d’oci educatiu de caràcter cultural, social, lúdic, esportiu,
mediambiental i inclusiu.

Aspecte que presenta l’exterior de les noves instal·lacions. A continuació, visita a les obres. (Fotos: Conselleria d’Educació)

EN FINALITZAR AQUEST CURS COMENÇARIA EL TRASLLAT A LES NOVES INSTAL·LACIONS

Educació confirma la fi de les
obres del Bracal el 30 d’abril
L
a Direcció General d’Infraestructures Educatives de la Generalitat
Valenciana confirmava setmanes
arrere que les obres de construcció del
nou col·legi El Bracal de Muro estaran
acabades a la fi del mes d’abril. El titular d’aquest departament autonòmic,
Víctor García, va visitar les instal·lacions
i va assenyalar, a més, que el mes de
maig se signaria l’acta d’ocupació del
col·legi per a iniciar seguidament el

trasllat des dels barracons a les aules,
que ja són una realitat.
Des de l’Ajuntament de Muro manifestaven la seua satisfacció per aquest fet
i assenyalaven que el següent pas serà
preparar el trasllat al nou centre. “Una
vegada finalitzades les obres s’iniciaran
els tràmits pertinents per a revisar el
projecte. Després ens coordinarem totes les parts implicades per a traslladar
el Bracal des dels barracons fins a l’edi-

fici recentment construït. En aquestes
reunions prèvies veurem si aquest procés el realitza el mateix Ajuntament o es
contracta una empresa, però el que és
clar és que el mateix Consistori serà qui
es faça càrrec”, va dir l’alcalde, Gabriel
Tomás, en declaracions a l’emissora
Radio Élite.
Indicar que el nou Bracal, que s’ha
construït sobre una parcel·la de quasi
18.000 m², comptarà amb tres línies de

Primària i un menjador per a 500 alumnes en dos torns i cuina pròpia. També
tindrà una aula de música, una altra informàtica i un taller, així com una sala
polivalent, biblioteca i tres sales per a
professorat. A més, disposarà de dues
pistes poliesportives, un hort escolar,
una zona enjardinada i zones de joc
diferenciades per a Infantil i Primària.
Totes les instal·lacions apostaran per la
sostenibilitat i l’eficiència energètica.

POSADA EN MARXA EN BREU

Les instal·lacions del futur alberg
de l’IVAJ construïdes en 2006 compten amb una superfície total edificada de 5.713,38 metres quadrats,
dels quals 2.918 metres quadrats
corresponen al seu ús originalment
com a hotel; un espai de 1.561 metres quadrats que estava destinat a
ús comercial i zona de magatzem
i garatge amb altres 1.537 metres
quadrats. Oltra ha destacat que la
infraestructura «es troba en bones
condicions», per la qual cosa confia
que puga posar-se en marxa en un
curt termini.
L’edifici entrarà a formar part de
la Xarxa d’Albergs de la Comunitat
Valenciana.

Garrigós visita el Serra Mariola

Art de les aules al poble

La periodista Amàlia Garrigós va visitar l’IES Serra Mariola per a impartir
una xarrada sobre ‘Ràdio i literatura’ als alumnes de l’optativa de Literatura Universal de 1r de Batxiller. L’acte s’emmarca en la celebració del Dia
de la Dona, que es desenvolupa durant tot el mes de març, amb diverses
activitats interdepartamentals (vídeos, xarrades, música, pel·lícules...).

El departament de Plàstica i Dibuix de l’institut Serra Mariolade Muro ha
coordinat l’elaboració de diversos treballs per al projecte ‘Muro Pont de
Lletres’. Ceràmiques que decoraran espais de l’ajuntament, cartells i obres
amb volum sobre els espantacriatures valencians i un artístic llibre de signatures.

CULTURA
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EL CERTAMEN ARRANCARÀ EL PRÒXIM 24 DE MARÇ I CULMINARÀ EL DIA 3 D’ABRIL

La Festa del Llibre porta a
Concostrina i Marta Robles
L

a Festa del Llibre torna a Muro en
una XVII edició que torna a celebrar-se a l’inici de la primavera
i que tindrà lloc entre el 24 de març i
el 3 d’abril. Una vegada més les conferències seran el plat fort del certamen i en aquesta ocasió Gemma Moltó
i Helga Pérez presentaran ‘La literatura il·lustrada: zoo il·lustrat’, Nieves
Concostrina oferirà ‘Cualquier tiempo
pasado fue anterior’ i Marta Robles
parlarà de ‘La novela negra del siglo
XXI, el espejo de la sociedad’.
A més, Ferran García-Oliver durà a
terme la ponència ‘La bèstia en què cavalquem: el dietari enfront del pas del
temps’, Juli Capilla reflexionarà sota
el títol ‘I per què cal llegir? El fantàstic
món dels llibres, la literatura i la paraula’, i Gonzalo Giner tancarà el cicle
amb ‘Una historia en la cautivadora
África’. Totes aquestes propostes tornaran a realitzar-se a la Biblioteca Municipal Francesc de Paula Momblanch
i tindran aforament limitat, amb la qual
cosa els interessats a assistir hauran de
telefonar prèviament al 96 553 17 68
per a poder confirmar la seua presència.
Cal indicar que la Festa del Llibre
d’enguany porta per lema ‘Conta’m@

ran entorn de lectures.
Finalment, en l’IES Serra de Mariola
aprofundiran en la premsa literària,
faran un concurs de cal·ligrames o
booktubers/booktrailers sobre les
obres literàries dels conferenciants.
EXPOSICIONS CULTURALS

Presentació de l’edició d’enguany de la Festa del Llibre.

lletres’ i amb aquest es vol fer un símil
a la realitat en la qual està immers en
aquests moments el món de la lectura. “Fem un homenatge a la tradició
oral i de rondalles de la qual venim,
plasmades de manera escrita per Enric
Valor, i deixem patent el camí cap al
qual anem amb les noves tecnologies,
obrint un ampli ventall de possibilitats
en la lectura”, va destacar Carmina
Prat, directora del certamen i al capdavant ara del Servei de Foment de
la Lectura en la Direcció General de
Cultura i Patrimoni de la Generalitat,
junt a Judith Santos Olmo, nova Biblio-

tecària a Muro.
ELS CENTRES EDUCATIUS SE SUMEN

Els col·legis i l’institut de Muro també s’han unit a la XVII edició de la Festa del Llibre amb diferents propostes
que tindran com a fil conductor el
centenari del naixement del valencià
Joan Fuster. Per a això, segons la informació facilitada, exerciran diverses
activitats amb ‘els aforismes fusterians’
com a principals protagonistes. A més,
el Bracal treballarà entorn de diversos
contes i faran performances, mentre
que en el Montcabrer també treballa-

Completen l’extensa programació tallers i exposicions culturals. Quant a
aquestes últimes, assenyalar que al carrer Sants i la placeta Molina podrem
veure la mostra ‘Aforismes Fusterians’
preparada pels centres educatius, en el
Centre Cultural serà el torn de ‘L’Art de
la Lectura’, de la mà de Silvana Jordá;
i en l’escala de l’Ajuntament ‘Taulellets Ceràmics’, a càrrec del Departament de Dibuix de l’IES Serra Mariola.
D’igual forma, en el rebedor del Consistori destaquen ‘Els Espantacriatures’
i ‘Frases coeducatives d’escriptores i
escriptors’. Finalment en la placeta
Molina, la plaça de l’Església, Sant Blai
i Músic Rafael Esteve se situarà ‘Paraules Pintades’.
L’actuació de Luar Na Lubre, el 2
d’abril, en el Centre Cultural, servirà
per a posar el colofó musical.
Indicar que el cartell d’enguany és
obra de David Ulibarri.
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ÚS DEL VALENCIÀ

Adhessió a la
campaña ‘Bon
profit’ per a la
promoció de la
gastronomia de
la terra
L’Ajuntament de Muro posa en
marxa la campaña anomenada
‘Bon Profit’. Es tracta d’una
iniciativa de la Federació
Valenciana de Municipis i
Províncies amb la col·laboració
de la Direcció General de Política
Lingüística de la Generalitat
Valenciana, i vertebrada a
través de les oficines Aviva, de
promoció i ús del valencià.
Es tracta de posar en valor els
productes valencians com ara
l’arròs de l’Albufera, el xocolate
de Montserrat o l’oli de la Jana,
i fer una de les recepta que es
proposen.
A TRAVÉS DE XARXES SOCIALS

Per a poder participar, cal
passar per Aviva Muro - Oficina
de Promoció i Ús del Valencià,
en el Centre Cultural, per tal
d’arreplegar els productes, i
una vegada feta la recepta, es
necessita pujar el resultat en les
xarxes socials amb l’etiqueta
#bonprofitfvmp.

TURISME

MURO, març 2022

AMB LA COL·LABORACIÓ DEL DEPARTAMENT DE TURISME DE L’IES SERRA MARIOLA
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Biblioteca
Pública Municipal
‘Francesc de Paula
Momblanch’
Epicentre cultural de
les lletres de Muro

H

ui dediquem unes línies a un dels
temples del coneixement, parem a
mirar la nostra biblioteca. La biblioteca
municipal de Muro es troba ubicada a la plaça
de la Vila, i deu el seu nom a Francesc de
Paula Monblanch. Aquest va ser, a banda de
fill de murers, un reconegut advocat, escriptor
i docent. També va ser historiador, periodista i
darrerament Cronista Oficial i Fill Adoptiu de
Muro des de 1949.
Altres il·lustres com la poeta Glòria Fuertes
ja deia que “... dins de les biblioteques es
cura la ignorància i que els llibres per a la
ment són com les tiretes per a les ferides. Les
biblioteques són tan importants que haurien
d’estar per totes parts, com les farmàcies”. I
tot i que a Muro n’hi ha una, és ben cert que
es poden trobar fins a 5 tendes on comprar
llibres, la qual cosa és molt significativa
sabent que la població és de 9.300 habitants
aproximadament. D’on ve aquesta passió pel

llibre i el coneixement?

venen.

Segurament tindrà alguna cosa a veure que
des de 1988 es celebra la Festa del Llibre de
Muro, la qual naix al cor d’aquesta biblioteca
municipal, però no com a acte reivindicatiu
del dia internacional del llibre (23 d’abril)
sinó com a cloenda del colofó “Muro, pont
de lletres”. Això és el conjunt d’activitats que
es fa per a fomentar la lectura durant el
curs escolar i s’organitza pel personal de la
biblioteca i l’ajuntament amb la col·laboració
dels centres educatius i nombroses
associacions.

Al final, els dies que es celebra, Muro s’omple
de visitants de més enllà de la comarca. La
singularitat d’aquesta celebració de la lectura
la trobem en totes les activitats vinculades a
la programació i a les iniciatives locals; com
tallers, conferències, contacontes, concursos...
Si enguany vens a Muro en març, trobaràs
també com la literatura es pot apreciar en
diferents manifestacions artístiques, veient
la paraula convertida en escultura, dibuixos,
teatre, performances, música, “street-art”,
fotografia i pintura per tot arreu.

La Festa del llibre es tracta d’una de les més
antigues de la Comunitat Valenciana i arriba
a ser un referent del turisme cultural i una
xicoteta porta al turisme literari des del punt
de vista on els lectors i les lectores poden
trobar una connexió real del llibre que els
agrada amb els escriptors i escriptores que

Quan la biblioteca ix al carrer i arriba a tots
i totes.

Alumnat del cicle de Guia, Informació
i Assistències de l’IES Serra Mariola de Muro

ACTUALITAT

MURO, març 2022

11

Representants dels ajuntaments beneficiats van acudir a visitar les instal·lacions. Al costat, la sala del servei de veterinari de l’alberg.

ES TROBA UBICAT A MURO I DONA SERVEI A UNA DESENA DE MUNICIPIS DEL COMTAT

Obri les portes el nou alberg
d’animals de la Mancomunitat
L

a Mancomunitat de l’Alcoià i el
Comtat ja disposa d’un Centre de
Protecció Animal des del passat 1
de març. Els municipis que no comptaven amb un servei de recollida i acollida d’animals tindran unes noves instal·lacions en les quals es garantirà el
seu benestar. El centre, molt demandat
per la ciutadania als últims anys, s’ubica en uns terrenys cedits per l’Ajuntament de Muro i compta amb totes les
prestacions necessàries per a acollir
als animals abandonats de la zona.

Representants dels municipis que
integren la Mancomunitat van visitar
recentment el centre per tal de conéixer les instal·lacions, en les quals
es donarà una nova vida als animals
abandonats de les comarques. Es
tracta d’un servei necessari que únicament es podia dur a terme de forma mancomunada, ja que molts dels
municipis que se’n beneficiaran no
disposen de recursos suficients per a
crear i mantenir un centre d’aquestes
característiques. D’aquesta manera, es

donarà cobertura pel que fa a la recollida d’animals als municipis d’Agres,
Alfafara, l’Alqueria d’Asnar, Benasau,
Beniarrés, Benimarfull, Cocentaina,
Gorga, Millena i Muro.
El servei es va licitar en 2021 amb
l’objectiu de cobrir aquesta necessitat
amb unes condicions que garantisquen
que el servei es desenvolupe de forma
òptima pel que fa al benestar dels
animals que arriben al centre. Entre
algunes d’aquestes condicions, que
se sumen a les que garanteix el marc

legal en matèria de protecció i benestar animal, es troben el sacrifici zero
i el desenvolupament de programes i
actuacions divulgatives amb la finalitat
de fomentar el respecte als animals i
els seus drets.
Una vegada estiga en funcionament
el Centre de Protecció Animal, la Mancomunitat posarà en marxa els mecanismes de control del funcionament
d’aquest. Entre els esmentats mecanismes es troba una comissió de seguiment, en la qual participaran repre-

sentants dels ajuntaments que integren
l’entitat, així com diversos informes
exhaustius que l’empresa adjudicatària
haurà de remetre periòdicament.
L’obertura estava prevista per a
2021, però entitats animalistes van
presentar un recurs contenciós-administratiu contra la licitació de la gestió
del centre, el qual demanava mesures
cautelars que han estat desestimades i,
per tant, el servei pot començar a prestar-se mentre s’espera que hi haja una
sentència.

La baixada dels indicadors marca el segon aniversari de la Covid

E

l passat 14 de març es van complir dos anys
des que el Govern Central va decretar l’Estat d’Alarma per a frenar la primera ona
del coronavirus, del qual fins a eixe moment havíem sentit parlar en clau internacional però que
ja avançava amb força al nostre país encebant-se
especialment en residències de majors com la Domus Vi d’Alcoi. Des que el president del Govern,
Pedro Sánchez, va anunciar la nova mesura, l’Ajuntament de Muro es va ocupar al màxim a reforçar
la neteja dels carrers, atendre les necessitats bàsiques de la població i impulsar un pla que contemplava importants accions econòmiques encaminades a fer front a les conseqüències que estava
portant la pandèmia. El primer confinament domiciliari s’havia previst inicialment per a quinze dies,
però amb l’avanç imparable de la Covid-19 va anar
ampliant-se aquesta disposició fins pràcticament el

mes de maig, dins d’una primavera plujosa i grisa
en la qual també ens vam quedar sense Festes de
Moros i Cristians.
L’Estat d’Alarma va decaure amb l’arribada de
l’estiu de 2020 i després d’una desescalada progressiva en fases que va arrancar al maig. No obstant això, a mesura que avançaven els mesos, es
van incrementar de nou els contagis a les nostres
comarques, portant amb si mesures excepcionals
per a Muro que va decretar la Generalitat Valenciana. Així, arribem a un nadal en el que va haver-hi
Cavalcada amb aforament restringit en la plaça de
l’Ermita i a una arrancada de 2021 que va portar
una virulenta tercera ona del coronavirus que es
va traduir en un descontrolat increment de casos
positius en el Departament de Salut d’Alcoi, amb
el consegüent augment de les defuncions i de la
pressió assistencial a l’Hospital Verge dels Lliris.

La complicada situació sanitària va portar a suspendre la Fireta de Sant Antoni i el Carnestoltes,
i tampoc va haver-hi Festes de Moros i Cristians,
quedant els actes reduïts a celebracions religioses
en honor a la Verge dels Desemparats a l’interior
de l’ermita o la parròquia.
Al març, un any després de l’esclat de la pandèmia, va arrancar el procés de vacunació massiva de
la població i al setembre es va aconseguir tindre
immunitzada al 90% de la nostra àrea sanitària.
Gràcies a això vam poder recuperar la Fira Gastronòmica a l’octubre, amb aforament controlat,
o que al novembre la Festa tornara als carrers dos
anys després, amb un participatiu Mig Any que
va estrenar recorregut per la carretera per a les
Entraetes. A la fi d’any la variant ómicron ens va
deixar un nou augment de casos positius però gràcies a les vacunes, i a la inoculació de les dosis

de reforç, l’impacte va ser molt menor que en les
anteriors ones. Ja 2022 ens va portar una quasi
plena normalitat, amb la recuperació d’esdeveniments com la Fireta o el Carnestoltes, i l’anunci
que al maig hi haurà Festes de Moros i Cristians
amb importants novetats, com l’estrena del trajecte
pel qual discorreran les entrades.
És part del que ens han deixat aquests dos anys
de pandèmia, 24 mesos que han marcat un nou
camí per a la història i que també han canviat la
societat en la que vivim. La bona notícia, en aquest
segon aniversari, la trobem en la baixada de tots
els indicadors en el nostre Departament de Salut,
un fet que ens fa mirar al futur amb optimisme.
Finalment, al tancament d’aquesta edició, teníem
a Muro 41 casos actius, així com 2.673 positius
i 16 defuncions registrades des de precisament
març de l’any 2022.
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El Bracal fomenta la
lectura amb fi solidària
El col·legi Bracal, dins del seu pla
de foment lector, s’ha adherit a un
projecte solidari anomenat ‘Lecturas
por sonrisas’. Es tracta d’un projecte
d’aprenentatge-servei on, cada llibre
que un/a alumne llig s’intercanvia per
una clau. L’objectiu és aconseguir,
entre tots els centres que hi formem
part del projecte (actualment uns 70
d’entre Espanya i Sud-Amèrica), un
número determinat de claus que permetran obrir un cofre. Aquest cofre,
valorat entre 500 i 1000 euros, va

adreçat a algun centre amb necessitats i en ell va tota classe de material
escolar.
De moment, amb les lectures
l’alumnat del Bracal ha obert cinc cofres. El primer va anar a la fundació
Diagrama d’Amposta, el segon al CEIP
Comunitat Valenciana (València), el
tercer per al CEIP Sant Julià de Sabadell, el quart va anar al CEIP Los Campitos de La Palma, que va ser engolit
per la lava i, l’últim obert, va anar a
l’Associació Algemesí Solidària.

Un diminut estel
en mig del cel fosc
Neus Jordà Sanoguera
Psicòloga humanista

H

i ha vegades que la realitat ens salta
en els nassos sense contemplacions.
No hi ha frase del Mr. Wonderfull que
done resposta ni consol. No hi ha part
positiva a la que agarrar-se. No hi ha
llum entre la foscor. I si la trobem, és
llunyana, un estel diminut al mig de la
negrura del cel.

Quan l’abús apareix, poc importa
que açò algun dia, ens farà més forts,
o més fortes. Poc importa que tal volta
siga un karma totalment oblidat, i
per tant, totalment injust als ulls del
present. Poc importa el que la vida vol
ensenyar-nos, amb la suposada lliçó.
L’abús apareix i tira a terra conceptes
com justícia, igualtat, llibertat. És el seu
oposat innegable. Abusar, a qualsevol
nivell, físic, emocional, sexual, etc. suposa
exercir dominació desde el menyspreu
o la violència, fer ús del poder per a
aconseguir anular a l’altre.

Serveis Socials posa en
marxa ‘Muro en moviment’
La regidoria de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Muro impulsa una
sèrie d’actuacions dirigides a les persones amb diversitat funcional i les seues
famílies. N’és un exemple el programa
‘Muro en moviment’, que constarà de
tallers lúdics que tenen com a objectiu
general la inclusió de totes les persones
a través d’accions com ara, sensibilitzar
a la comunitat per a facilitar la plena
inclusió de les persones amb discapacitat, detectar les necessitats i escoltar
les demandes de les persones per a millorar la seua qualitat de vida, fomentant l’autodeterminació i la participació
activa en les seues vides; facilitar espais
inclusius d’oci i convivència per a totes

les edats; promoure una vida saludable
mitjançant diferents ofertes d’oci; i, finalment, desenvolupar habilitats socials
per a facilitar la convivència.
L’altre objectiu és afavorir el respir de
les famílies i potenciar l’oci de les persones amb més necessitats.
Per a dur a terme els tallers es compta amb la col·laboració de l’associació
Somriu, entitat sense ànim de lucre
compromesa amb la igualtat i la inclusió social de totes les persones, sent
un programa finançat per la Diputació
d’Alacant i l’Ajuntament de Muro.
Els tallers tindran lloc els dissabtes de
matí de 10 a 13’30, en el Centre Social
Matzem.

Quan un èsser humà abusa d’un altre,
en certa forma, deixa de ser-ho. S’alimenta
del patiment, troba la seua força a través
de la conquesta de la voluntat aliena. És la
major de les febleses, ja que qui abusa, no
té força pròpia: per això, ha de furtar-la.
La furta quan veu la por en els ulls d’aquell
del qui abusa i troba en eixa por el reflexe
del seu propi valor perdut. Abusar és la
major de les declaracions de debilitat que
existeix. Qui de deveres té força, no li cal
cap dominació per a demostrar-la. Ni hi
ha veu que acallar, ni ulls que fer baixar.
Consegueix els seus propòsits des del
respecte, l’empatia, l’escolta, i l’honestedat.
Ens trobem en un moment on l’abús
se’ns fa dolorosament visible. L’agressió
sexual viscuda per una adolescent al
nostre poble ens recorda que per molt
que hàgem avançat en la recerca de
la igualtat, encara tenim un llarg camí
per recórrer. Ens recorda que hi ha un
masclisme ressentit, que s’amaga, discret
de vegades, descarat, altres, darrere de
cares d’aparent normalitat. Ens recorda
que hem d’educar en valors als homes,
per a que siga inconcebible que un home
de deveres puga cometre un acte així. Ens
recorda que el feminisme no és tan sols
una conquesta de dones, sinó un territori
nou per a homes, que han de conéixer
per a transitar-lo amb determinació,
consciència, i respecte. Que hi ha idees
que fomenten que culpem injustament a
qui pateix l’agressió, i que cal desterrar:
NO és NO. I no depén de com parle o com
vaja vestida la dona agredida. Si primer
ha tontejat, i després s’ha desdit, té dret
a dir primer Sí, i després No. El sexe és
lliure, consentit, sempre i tot el temps. I

quan diu No, igual té que abans, haja
dit Si. No és No. Abandonar la idea de
que si estaguèrem en una situació així,
es defensaríem. No ho sabem. La por, el
bloqueig, i el silenci apareixen en molts
dels casos. Desterrem la idea de que una
persona agredida sexualment no té perque
estar tancada en casa plorant: moltes
vegades poden parlar del tema amb una
aparent gelor, perque ha posat la distància
emocional necessària per a sostindre una
experiència força insostenible. I no, açò no
és una cosa que només facen “persones
malaltes”, ni tampoc caure en l’injust error
de culpabilitzar a un país d’origen. Ens
sorprendríem en saber quantes agressions
d’aquest tipus tenen lloc i mai ixen a la
llum, entre persones conegudes, inclús
estimades. No oblidant que, encara que
es tracta d’un tema força complexe, amb
molts matisos, la causa social reconeguda
no és altra que el masclisme.
L’abús també pot exercir-se des d’un
despatx o un búnker. Els païssos poden
també, ja estem veient-ho, buscar
reafirmar el seu poder a través de la
conquesta d’altre, de la seua por, del
sotmetiment. De nou, apareix una forma
de relacionar-se amb el món basada en
la dominància, en la cerca d’identitat
a través de la força imposada. És un
masclisme d’Estat que es basa en valors
com el poder, el despreci a allò diferent,
la absència total d’emocions més enllà
de la ràbia i la identitat nacional. On
mostrar compassió sembla feblesa, i on
cedir sembla perdre i no una guanyança
compartida. No existeix res a guanyar
en una guerra. Inclús qui guanya, perd.
Perd als seus fills, que envia a morir per
una causa inventada. Perd la raó que
poguera tindre, quan no la defensa amb
la mateixa raó sinó amb la pèrdua total
de la mateixa. Perque una guerra no
és raonable. És la ràbia feta uniforme.
L’absurd de posar per dalt del més
valuós, la mateixa vida, idees que no ho
són: com l’honor, la pàtria, o els diners.
Si hi ha alguna cosa bona en tot açò,
eixe estel diminut en mig d’un cel fosc,
no és altra que les persones que, davant
l’abús, planten cara. Ells i elles. Les
que aneu a un acte de repulsa. Les que
eduqueu en la igualtat. Les que combatiu
idees velles que no ajuden. Les que
doneu roba i bolquers. Les que aneu de
voluntàries a ordenar caixes. Les que
s’alceu cada dia pensant que tot açò no
pot estar passant i envieu bons desitjos
als estels del cel, esperant una bondat
que tarda en arribar. Però que, dins de
vosaltres al mig de la foscor, ara brilla
més.
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Manifest
En primer lloc en el dia de hui denunciem públicament des de
l’Ajuntament, més que mai, els actes contra la violència. Però
la violència de tota mena: violència sexual, violència verbal,
agressions…. Eixa iolencia que no està permesa en aquesta
societat i que no hauria d’estar permesa en cap. Mai, de cap mena
i per cap concepte.
Malgrat els avanços obtinguts en la igualtat de dret, es continuen
donant actes de violència cap a les persones: persones d’igual i distint
sexe, de la mateixa o distinta orientació política, edat... però avui
alcem la veu per aquelles dones que sofreixen la violència masclista i
també per aquelles que ho fan en silenci. Les dones patim molts tipus
de violència: econòmica, de classe, simples menyspreus que no tenim
per què aguantar. Però hi ha una violència més específica en les dones
més joves; que són les que sofreixen agressions i assetjaments sexuals
i que no estem dispostes a permetre.

La concentració de repulsa es va dur a terme abans de la Cursa de la Dona.

ARRAN DE L’AGRESSIÓ QUE VA PATIR UNA JOVE LA NIT DE CARNESTOLTES

Rebuig a la violència masclista
L
’Ajuntament de Muro, i un bon nombre de
veïns, van condemnar el passat 5 de març
l’agressió sexual a una jove el dia del Carnestoltes. La concentració va tindre lloc en la plaça del
Matzem i es va dur a terme abans de la Cursa de la
Dona, organitzada amb motiu del Dia Internacional
de la Dona.
Cal recordar que dies després dels fets, el Jutjat
de Primera Instància i Instrucció número 4 d’Alcoi
acordava l’ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança, del sospitós de la citada agressió
sexual. El presumpte autor va prestar declaració
davant el jutge el dimarts 1 de març i va ser detingut la nit del mateix dissabte de Carnestoltes a

La desocupació
baixa per
sisé mes
consecutiu a
Muro
L’evolució de l’atur a Muro
continua sent positiva un mes
més, després que al febrer es
registre una nova davallada de
deu persones menys, segons
xifres del Servei Valencià
d’Ocupació, Labora. Amb aquesta
baixada ja són sis els mesos
consecutius descendint, la qual
cosa situa la tasa molt per davall
de la que el municipi tenia fa
un any, passant dels 618 aturats
d’enguany als 721 comptabilitzats
al febrer de 2021. És a dir, un
14% menys.
El que si és negatiu és la
proporció d’homes i dones
desocupades, ja que aquestes
últimes ja quasi dupliquen la
xifra de l’atur masculí: 401
dones, enfront de 217 homes.
Per sectors, el més perjudicat
continua sent el dels serveis,
que acumulen en 61,6% de
la desocupació, seguit per la
indústria, que representa el
25,4%. Pel que fa als grups
d’edat, el major percentatge
correspon als que superen els 45
anys, amb un 60,3% del total.

Muro, per la Guàrdia Civil, arran de la denúncia
presentada en la Policia Local per la víctima, una
xica de 15 anys.
Des del mateix Consistori van mostrar el seu total rebuig a la violència i van manifestar el màxim
suport cap a la jove. “Estem davant una autèntica
xacra social i el poble ha tornat a dir basta. Davant
fets com aquests no caben les guerres ni disputes
polítiques i només hi ha espai per a la unitat perquè és una qüestió que ens afecta a tots per igual”,
va dir l’alcalde, Gabriel Tomás després de la protesta. Així mateix, el primer edil va recordar que
emprendria accions legals després que durant els
dies posteriors al Carnestoltes es demanara la seua

El comerç local va
tornar a organitzar la
Fira d’Oportunitats
Una desena d’establiments murers van participar
el passar cap de setmana del 12 i 13 de març, en
la Fira d’Oportunitats organitzada un any més per
l’Associació Comerç i Serveis de Muro. Aquesta
fira suposa la tornada d’un esdeveniment ja
clàssic al poble però que no havia pogut celebrarse des de 2019, ja que l’última edició va coincidir
amb l’esclat de la pandèmia, al març de 2020.
En aquesta ocasió, la Fira d’Oportunitats va tindre
lloc en les instal·lacions de l’Arxiu Municipal
i, com dèiem, va comptar amb la participació
d’una desena de comerços locals dels sectors del
calçat, llenceria, roba infantil, mòbils i tecnologia,
mobles, estètica i regals, entre altres. A més, com
sempre, els comerços van aplicar descomptes i
promocions durant la fira.

dimissió per les xarxes socials acusant-lo de normalitzar les violacions arran d’unes declaracions
fetes en Radio Élite. “Aquest equip de govern va
actuar des del primer moment per salvaguardar
la integritat i la intimitat de la persona agredida
però mai va tractar d’ocultar l’ocorregut sota l’èxit
que va tindre el Carnestoltes. Gabriel Tomás, com
a alcalde i com a persona, sempre condemnarà
qualsevol tipus de violència”, va concloure.
A la condemna es van unir també la resta d’edils
del govern local, així com dels partits presents en
la Corporació Municipal. També es va llegir un manifest a càrrec de Noelia Úbeda, regidora d’Igualtat
de Muro.

Davant d’aquesta inacceptable situació, tan sols cap a la denúncia,
el rebuig, el posicionament i l’acció. I de fet que avui estiguem
ací és una acció molt important per a recolzar a les víctimes: les
que han denunciat i aquelles que no denuncien, que encara estan
en silenci i que algun dia esperem que ho facen. No obstant això,
no oblidem que els donem llibertat quan les donem suport a, però
també quan respectem la seua identitat, el seu nom i la seua
persona i sobretot la seua decisió. Per això des de l’Ajuntament,
donem protecció a totes les persones i a totes les víctimes que
sofreixen violència i sobretot a eixes dones que les han sofrit.
I ja, per acabar en aquest acte, vull citar un poema que es diu
mujer valiente: “Naces como niña, creces como mujer y al parecer
te conviertes en eso: un simple ser. Usas tus manos para jugar,
luego para criar y hoy para decir basta ya. Moldeas tus labios para
reir, luego para besar y al final para exigir tu libertad. Tus ojos
demuestran ilusión, tu mirada pasión y al final lágrimas por las que
se demuestra ese dolor. Tu corazón late cada día, late por la vida,
late por amor y late por todas esas mujeres a las que no se les
da opción y a las que se les obligó. Por eso hoy decimos que NO,
porque NO es NO, NO bajo ninguna condición, NO porque lo decido
yo y otra vez NO es NO”.
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Muro es va unir a
la reivindicació del
8M mitjançant una
nova edició de la
Cursa Solidària de
la Dona
Els municipis de les comarques de
l’Alcoià i el Comtat també es van adherir
a la commemoració del 8 de Març
eixint al carrer amb diverses activitats
reivindicatives, les quals van tornar al
seu format habitual després d’un any
d’absència a causa de la pandèmia.
Propostes educatives, culturals,
divulgatives i esportives han donat forma a
la programació que es va dur a terme en
cada població entorn del Dia Internacional
de la Dona. En el cas de Muro, l’activitat
va arrancar el dissabte 5 de març de 2022
amb la VIII edició de la ‘Cursa Solidària
de la Dona’ que es va dur a terme a la
vesprada en una nova edició que tornava
al carrer després que en 2021 la situació
sanitària derivada del coronavirus no
permetera fer-la.
A BENEFICI DE FENT CAMÍ

El Club Atletisme Els Llebres es va
encarregar d’organitzar una prova que
va partir des de la plaça del Matzem
passades les cinc de la vesprada, i en la
qual les assistents van poder prendre part
corrent per a fer una distància aproximada
d’uns 7 quilòmetres, o caminant amb un
trajecte d’uns 4 quilòmetres. Van ser prop
de 1.000 les dones que van participar
en aquesta Cursa de la Dona que tenia
una fi solidària destinada a l’Associació
Fent Camí. “Amb la vostra aportació hem
pogut adquirir una cadira Joëlette que a
partir d’ara ajudarà la gent amb mobilitat
reduïda a pujar a la muntanya o a recórrer
els nostres paratges sense necessitat de
l’edat que es tinga”, va manifestar Héctor,
el president del col·lectiu, dirigint-se al
públic present en l’acte.
MARÍA FUENTES, GUANYADORA

D’altra banda, María Fuentes va ser la
guanyadora de la Cursa Solidària de la
Dona, i cal assenyalar que en la jornada va
haver-hi animació a càrrec dels gimnasos
de la població o agrupacions musicals
com La Xafigà.

Hugo Cruz es proclama
campió d’Espanya de
Shinkyokushin
El passat 12 de març es va celebrar a Villena el 41
Campionat Nacional de la Federació Kyokushinkai
España (Shinkyokushin), la branca més gran
del karate de contacte ple. El murer Hugo Cruz,
que representava al club Fighters Leo d’Alzira, va
aconseguir el seu setè campionat nacional, aquesta
vegada en la categoria sènior 85 kg, després de
guanyar per KO tots els seus combats, sent el
competidor més jove amb tan sols 21 anys. A més,
se li va entregar el trofeu especial al competidor
més tècnic del campionat, ja que va lluitar amb
molta soltesa i donant espectacle en cada colp
que pegava. Després d’aquest èxit, el murer està
seleccionat per a lluitar l’Europeu a Polònia, els dies
2 i 3 d’abril, on s’enfrontaran els millors lluitadors
de cada país a la recerca del títol continental.

ESPORTS

El Muro encarrila cinc
jornades sense perdre
S

Ivan Romero i Gorka Sánchez,
plata i bronze en la Copa Oyama
Bons resultats dels competidors de Mawashi Kan IFK en la Copa Oyama,
celebrada el passat mes de febrer en Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona). Ivan Romero va quedar segon classificat en la seva
categoría, mentre que Gorka Sánchez es va emportar un bronze.
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embla com si el retorn d’Álex
Torrella haguera actuat com un
revulsiu per als de Nacho Cantó, que
no coneixen la derrota des de finals
de gener i va ser enfront del líder de
la lliga en la categoria, el CF Gandia.
Després del contundent 4-1 davant el
Racing Benidorm en la tornada d’un
dels golejadors més reconeguts pels
aficionats al futbol de la Comunitat
Valenciana, després de més d’un any
absent, els murers han encadenat dos
empats i sengles victòries també, una
d’elles molt valuosa, a més, enfront
d’un dels rivals més forts de la part
alta de la classificació, com és el
Dénia. En total, cinc jornades sense
perdre i una novena posició en la

taula, que imprimeixen confiança al
conjunt blanc de cara a la recta final
de la temporada.
Recordar que aquest pròxim cap
de setmana no haurà partit per
l’aturada del pont de Sant Josep,
i torna la competició el dia 27 de
març, per al Muro jugant en La
Llometa davant la Font d’en Carròs,
que no està sent molt regular
aquesta campanya i ocupa el lloc
12 en la classificació. Inaugurarem
el mes d’abril viatjant a casa del
cuer, l’Algemesí, i en la següent
jornada serà un veí el que ens
visite, L’Olleria, en un nou duel
intercomarcal davant un competidor
directe situat ara a només dos punts.

REGIONAL PREFERENT GRUP IV
PT
1. CF Gandia

J. G.

E.

P.

F. C.

51 23 16

3

4 39 16

2. Ontinyent 1931 45 23 14

3

6 42 24

3. La Nucía B

40 23 11

7

5 36 22

4. Tavernes

37 23 10

7

6 36 22

5. Dénia

36 23 10

6

7 36 31

6. SD Sueca

36 23 10

6

7 31 26

7. Racing Benidorm 35 22 10

5

7 29 25

8. Jávea

34 23

9

7

7 36 31

9. Muro

33 23

9

6

8 32 27

10. L’Olleria

31 23

9

4 10 30 34

11. Calpe

29 23

7

8

8 29 28

12. Font d’En Carròs 24 22

5

9

8 22 35

13. Pedreguer

22 23

6

4 13 20 28

14. Contestano

21 23

4

9 10 23 35

15. Atlético

17 23

5

2 16 23 51

16. Racing Algemesí 13 23

3

4 16 15 44

El Club Patí Muro
aconsegueix
un primer lloc
i un segon en
el Campionat
Autonòmic de
Grups Xou
El Club Patí Muro va participar
el 12 de març en el Campionat
Autonòmic de Grups Xou, celebrat
a Alcoi, en la categoria Júnior,
on va quedar en segon lloc, i
en la categoria de Promocional
Gran, quedant en primer lloc.
En la categoria Grup Xou Júnior,
el conjunt està constituït per 11
patinadores, que van defensar la
coreografia titulada ‘El Edén’.
D’altra banda, el Grup Promocional
Gran està constituït per 15
patinadores i patinadors, i van
defensar la coreografia ‘No estamos
solos’. Amb això han demostrant
una gran faena tenint en compte
les dificultats que han tingut per a
poder treballar aquests exercicis.
Des del club manifesten que “estem
orgullosos de cadascun dels nostres
esportistes i del gran esforç que fan
durant tot l’any”.
La pròxima cita serà en el III
Trofeu Internacional El Quixot, que
tindrà lloc entre el 30 d’abril i l’1
de maig en Santa Cruz de la Zarza
(Toledo).

La pluja no entela la tornada de
la Pujada a la Penya El Frare
Andrés Jover Quilis, del CD de Montaña y Escalada Like Sport, va
quedar primer classificat en la general de la Pujada a la Penya El Frare,
en la que va ser la tornada d’una de les proves estrela de la comarca. Es
va celebrar el passat 6 de març i ni la pluja va entelar la tan esperada
cita. Jover va fer un temps d’1 hora, 32 minuts i 35 segons en la carrera
de 21 quilòmetres, tan sols 5 segons menys que el segon classificat,
Yoel Ferrer Oliva, d’Elx. En dones, primera va arribar Alba Sanegre
Chazarra, amb un crono de 01:54:08.

16

MURO, març 2022

L’ÚLTIMA

LA PLACETA MOLINA VA ACOLLIR LA LECTURA DEL MANIFEST, ENGUANY AMB MOTIU DELS 15 ANYS DE LA LLEI D’IGUALTAT

Reivindicació i esport per a
commemorar el Dia de la Dona
E

l dimarts 8 de març va ser el torn de la commemoració del Dia Internacional de la Dona amb la lectura del manifest al migdia. En aquesta
ocasió el text corresponia a la declaració institucional de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i recordava els 15 anys transcorreguts des de l’aprovació al nostre país de la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat
efectiva de dones i homes. En aquest sentit es destacava aquesta última com
un avanç normatiu que ha permés en tot aquest temps “normalitzar conceptes
com a corresponsabilitat i conciliació, principi de presència equilibrada,
llenguatge no sexista, pla d’igualtat, permís de paternitat o protecció enfront de
l’assetjament sexual o assetjament per raó de sexe”, entre altres. El document
també es referia al pes negatiu que la pandèmia de la Covid-19 ha suposat
sobre el progrés cap a aqueixa igualtat efectiva al mateix temps que s’incidia en
què la crisi sanitària del coronavirus ha frenat els avanços en la lluita contra les
desigualtats de gènere.
Finalment, s’esmentaven una sèrie de qüestions entre les quals figuren, per
exemple, el reconeixement del treball no remunerat com a “pilar fonamental
de la resposta a la pandèmia” i la seua visibilització i valoració com a tal; o
la necessitat d’intensificar polítiques encaminades “a fomentar l’ocupació
i l’emprenedoria, l’educació en igualtat d’oportunitats, la incorporació de
les dones a la societat de la informació i el suport a les dones que viuen en
l’àmbit rural”.
L’esmentada lectura del manifest es va efectuar en la placeta Molina, davant
l’Ajuntament, i no va ser l’únic gest reivindicatiu per a commemorar la
jornada. En l’àmbit de l’esport, les components de l’Atlètic Muro, referència
del futbol femení en la comarca, van confeccionar una pancarta amb motiu
del 8M. “Nosaltres també voliem reinvidicar-nos! Ho fem sempre, però
aquesta setmana més si cap. Ens ha costat molt arribar on estem i tindre
el que tenim. Malgrat tot, estem molt orgulloses del que hem aconseguit.
Seguim cada dia lluitant per a que açò siga més gran”, publicava el club a
través de les xarxes socials.
A més, i sense deixar de banda el terreny esportiu, el cap de setmana previ
al Dia de la Dona va tindre lloc una prova ja clàssica, la Cursa de la Dona,
que ha pogut tornar a celebrar-se després de l’aturada per la pandèmia.

