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Una auditoria analitza el
rendiment de l’enllumenat

Punt Jove equipat amb zona
de càrrega USB i Bluetooth

Marcarà un punt de partida de cara a la licitació del nou
contracte de gestió de l’enllumenat públic del poble.

Nou punt de reunió que ha sigut possible gràcies a
les propostes dels pressupostos participatius.

Ja es coneix el
resultat dels
Pressupostos
Participatius
Actius de 2022
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LA TRADICIONAL ENTRAETA DE MIG ANY VA DISCÓRRER, COM A NOVETAT, PER LA CARRETERA

Per fi torna la Festa
El passat dissabte 13 de novembre va ser una jornada molt especial a
Muro, ja que la Festa va tornar a ser la protagonista després d’any i mig
de crisi sanitària i 24 mesos després de l’última vegada que va sonar la
música festera pels carrers del municipi. Va ser en ocasió del Mig Any
fester, una jornada preparada amb cura des de fa setmanes per la Junta
de Festes i que va suposar el retrobament dels festers en les seus de les
diferents filaes.

Al migdia va arribar una de les primeres novetats del Mig Any i va
ser la celebració del concert de música festera en el Centre Cultural. A
partir de les sis de la vesprada va arribar l’esperat moment de l’inici de
l’Entraeta, una desfilada que va reunir nombrós públic en un horari nou
i en un itinerari diferent a l’habitual, ja que l’acte es va desenvolupar per
la carretera en comptes de per el barri antic. Balanç positiu per a un Mig
Any que obri la porta a celebrar les Festes al maig.
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L’Ajuntament escomet l’adequació i millora dels parcs de les Fontanelletes i del Fumeral
L’Ajuntament de Muro està portant a terme l’adequació de diferents parcs i espais d’oci a
l’aire lliure en el municipi. A banda de la reforma del parc de les Fontanelletes, recentment
s’ha inaugurat la nova zona de jocs infantils del Fumeral. La regidoria de Serveis Municipals
i la Diputació d’Alacant han renovat el parc infantil amb diverses joguines perquè puguen

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.

gaudir els xiquets i xiquetes de Muro. “Continuem renovant i millorant el poble i els espais
públics, el pròxim serà el parc de Fontanelletes, esperem la col·laboració de totes i tots per
mantenir i gaudir d’estos espais en les millors condicions possibles”, han assenyalat fonts
municipals.

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 NOVEMBRE-DESEMBRE
Dies 19-21

Turrión Gozálbez

Avda. País Valencià, 9

Dies 22-28

Mª Elodia López

Avda. de Gandia, 65

Dies 29-5

Gozálbez Cebrian

Pl. Ermita, 7

Dies 6-12

Turrión Gozálbez

Avda. País Valencià, 9

Dies 13-19

Mª Elodia López

Avda. de Gandia, 65

Dies 20-26

Gozálbez Cebrian

Pl. Ermita, 7

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

OCUPACIÓ
■ OFERTES DE TREBALL EN EL
PORTAL WEB MUNICIPAL
En www.vilademuro.net es poden consultar les ofertes de
treball vigents actualment en
Muro i pots rebre totes les
ofertes enviant el teu mail.
També des del web municipal
pots consultar les ofertes de
treball publicades al portal de
la Mancomunitat de l’Alcoià i
el Comtat.

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ CRIDAR

al telèfons: 644 272 448 i 966 360 101
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VA COMENÇAR A L’AGOST I COSTA 18.000 EUROS

Una auditoria
energètica
analitza el
rendiment de
l’enllumenat
públic
L

’Ajuntament de Muro ha encarregat una auditoria de l’enllumenat
públic del municipi amb la finalitat d’analitzar la seua eficiència energètica i marcar un punt de partida de cara
a la licitació del nou contracte de gestió
d’aquest. Des del Consistori expliquen
que el citat contracte de l’enllumenat
està a punt de caducar i assenyalen que
aquesta actuació servirà per a obtindre

informació de l’estat en que es troba la
infraestructura elèctrica dels carrers
del nucli urbà i de les pedanies.
Així mateix, detallen que per a executar l’auditoria es va aprovar una modificació de crèdit a través del romanent
de tresoreria positiu de la localitat i recorden que la mateixa està sent executada per l’empresa Azigrene Cosultores
S.L, amb un cost total de 17.787 euros.

Les dades s’han recollit a través d’uns equips de mesurament lumínic que van recórrer els carrers de Muro.

“Confiem que aquesta intervenció reflectisca qualsevol tipus de mancança
que puga tindre el subministrament i
enllumenat públic del nostre poble. A
partir d’ací ja tindrem totes les dades
per a adjudicar el nou contracte i aplicar les millores que siguen necessàries
si així ho revelen les conclusions de
l’informe que ens facilite l’empresa que
està fent aquesta auditoria”, explicava

sobre aquest tema l’edil d’Urbanisme,
Juanma Sanchís.
RECOLLIDA DE DADES
Les dades s’han recollit en les últimes setmanes a través d’uns equips de
mesurament lumínic que van recórrer
tots els carrers de Muro amb un cotxe
preparat per a aquesta tasca. El procés
executat ha inclòs la revisió de quadres

elèctrics i punts de llum, l’elaboració
de fitxes d’aquests, la recollida de dades de totes les zones lumíniques, una
auditoria geolocalitzada de tots els carrers amb enllumenat públic, la classificació de les correccions o millores que
cal contemplar en la pròxima licitació i
suport tècnic per a la redacció del contracte que regirà la futura gestió elèctrica dels carrers del municipi.

Muro ja té noves propostes
de la ciutadania per a 2022
La campanya dels Pressupostos Participatius per a 2022 ja ha finalitzat
després del període de presentació de
propostes per part de la ciutadania, una
fase en la qual els veïns de la localitat
van platejar diferents iniciatives amb la
intenció de poder ser executades amb la
partida de 70.000 euros reservada per a
aquest mateix fi.
Cal recordar que en aquesta ocasió
els Pressupostos Participatius portaven l’apel·latiu ‘d‘actius’ i amb aquest
important canvi es pretenia que en
comptes d’inversions es plantejaren exclusivament activitats. “Amb això volem
poder dinamitzar la societat a través de
propostes per a tots els públics i sectors,

com així han confirmat els resultats del
procés; fruit de la participació i implicació de la societat murera en una nova
democràcia més directa, horitzontal i
vinculant”, explicava sobre aquest tema
l’edil de Participació Ciutadana, Kike
Pascual.
D’aquesta manera, totes les activitats que s’han definit consisteixen en
revetles o discomòbils a l’aire lliure
per edats (4.890 euros), projecció
periòdica de pel·lícules en el Centre
Cultural (8.800 euros), partides professionals de pilota valenciana en categoria masculina i femenina (1.248
euros), nit zombi (4.800 euros), actuació d’un grup musical de pop rock

o rap de primer nivell (10.000 euros),
taller de realització i prova de guants
per a pilota valenciana (1.793 euros),
espectacle d’entitats locals amb grups
de teatre, música i ballets (10.000
euros), activitats i festa de cap d’any
(6.240 euros), certamen de monòlegs
(9.802 euros), un certamen de ‘Música d’Arrel’ d’àmbit nacional (10.000
euros), un curs de convivència i educació canina (1.452 euros) i un curs
de defensa personal (968 euros).
Aquestes iniciatives, segons ha recordat l’Ajuntament murer, veuran la llum
al llarg del 2022. “Valorem molt positivament la implicació de tots els participants, als qui agraïm que hagen tingut

La nova pista de pàdel és dels pressupostos participatius de l’any passat.

un esperit transformador i participatiu.
Animem a tots els veïns i les veïnes de
Muro a seguir vinculats a futurs processos participatius que s’aniran implementant des del nostre Ajuntament”, va
concloure Pascual.

La campanya dels Pressupostos Participatius ve desenvolupant-se des de ja
fa uns anys i a poc a poc ha anat incrementant-se la implicació dels ciutadans
a l’hora de formular projectes o votar
les propostes.

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

4

MURO, novembre 2021

FESTES DE MOROS I CRISTIANS

L’ ENTRAETA VA SER MOLT PARTICIPATIVA I VA DISCÓRRER, COM A NOVETAT, PER LA CARRETERA PER A EVITAR AGLOMERACIONS

La Festa renaix al carrer
amb motiu del Mig Any
E

l passat dissabte 13 de novembre va
ser una jornada molt especial a Muro,
ja que la Festa va tornar a ser la protagonista després d’any i mig de crisi sanitària
i 24 mesos després de l’última vegada que va
sonar la música festera pels carrers del municipi. Va ser en ocasió del Mig Any fester, una
jornada preparada amb cura des de fa setmanes per la Junta de Festes i que va suposar
el retrobament dels festers en les seus de les
diferents filaes.
Les activitats van començar a primera hora del matí, ja que van ser molts els que van
aprofitar l’inici del dia per a reunir-se en
bars o restaurants, i fins i tot en la mateixa
filà, de cara a degustar un bon esmorzar amb
el qual carregar piles de cara a un dia que
s’aveïnava intens. Al migdia va arribar una de
les primeres novetats del Mig Any i va ser la
celebració del concert de música festera en el
Centre Cultural, una cita que va ser a càrrec
de la Unió Musical de Muro i La Xafigà. Totes
dues formacions musicals van preparar un
complet repertori de música festera, especialment d’autors murers, i en aquest sentit
es van poder escoltar marxes cristianes de
José Rafael Pascual Vilaplana, pasdobles com

‘Turballos, cau de raboses’, de Rafael Alcaraz, i marxes mores com ‘Mestre Ferrero’, de
Juan Sanjuán.
Seguidament va ser el torn dels dinars en
les filaes, amenitzades també per la música
festera, i a partir de les sis de la vesprada va
arribar l’esperat moment de l’inici de l’Entraeta, una desfilada que va reunir nombrós
públic en un horari nou i en un itinerari diferent a l’habitual, ja que l’acte es va desenvolupar per la carretera en comptes de pel
barri antic.
En l’arrancada es van viure instants d’emoció, record cap als que ens han deixat a causa
de la pandèmia i il·lusions renovades amb
l’esperança que al maig es puguen fer les Festes de Moros i Cristians en honor a la Verge
dels Desemparats en el seu format habitual.
Indicar que va haver-hi un tret de focs artificials a l’hora d’arrancar i que totes les filaes,
acompanyades per les seues respectives bandes de música, van desfilar des de l’altura del
supermercat Mercadona fins als voltants de
l’Ermita de la Verge dels Desemparats. Allí,
en la plaça del temple de la patrona de Muro, va culminar el Mig Any Fester amb una
La Unió Musical de Muro va oferir un concert especial pel Mig Any fester.
discomòbil.

FESTES DE MOROS I CRISTIANS
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Balanç positiu per a
un Mig Any que obri
la porta a celebrar les
Festes al maig
L’Ajuntament de Muro i la Junta de Festes fan un
balanç positiu del transcurs d’aquest Mig Any, una
jornada que ha sigut més especial que mai en haver
suposat el retorn de la Festa al carrer després dels
mesos més durs de la pandèmia. Des del Consistori
remarquen l’esforç realitzat per totes les parts
implicades per a poder preparar un programa
d’actes que s’ha adaptat a les exigències del context
sanitari i lloen la bona predisposició dels festers i les
festeres per a dur a terme tots els canvis que s’havien
proposat.
L’edil de Festes destacava, així mateix, les ganes
que tenia el poble de Muro de tornar a gaudir de
la música festera i postil·lava que ara s’obri un
futur esperançador. “Hem viscut una situació molt
complicada per culpa d’aquesta pandèmia, però la
baixada del nombre de contagis, unit a la vacunació,
ens han permés poder tornar a retrobar-se amb
la Festa. És clar que el coronavirus encara no s’ha
anat, però si continuem actuant amb responsabilitat;
especialment de cara als esdeveniments festius que
s’acosten, podrem estar en condicions de celebrar
al maig les nostres Festes de Moros i Cristians com
sempre ho hem fet”, va manifestar Ángel Mollá.
En idèntiques condicions es va expressar la Junta de
Festes, entitat que d’igual forma va agrair a totes les
filaes el seu comportament. “Ens mereixíem gaudir
d’un dia com aquest i l’engranatge de la màquina de
la festa ja s’ha posat en marxa. Tenim mesos de molta
faena per davant per a preparar les Festes i ara tots els
esforços se centraran en tornar al carrer al maig amb
moltes més ganes”, va dir el president, Paco Vicedo.

Els Maseros s’emporten
el Campionat de Cotos
La programació del Mig Any va començar diumenge 7
de novembre amb el tradicional Campionat de Cotos,
una cita que sempre és molt esperada i que desperta
especial interés entre els festers de Muro. En aquesta
ocasió el torneig es va dur a terme en les instal·lacions
de la filà Tariks i es va fer així de manera simbòlica, ja
que la inauguració de la nova seu d’aquesta formació
festera a principis de març del 2020, va ser l’últim
acte relacionat amb les Festes de Moros i Cristians
que es va realitzar abans de l’esclat de la pandèmia.
En aquesta ocasió la parella formada per Vicent Moll
i Roberto Ferrándiz, dels Maseros, va ser la que es va
imposar a precisamement la filà Tariks, representada
pels festers Lázaro López i José Ferrándiz. “Hem passat
un matí molt agradable i de nou ens hem pogut reunir
per a compartir un moment de germanor festera, cosa
que no ocorria des de fa temps i que tiràvem molt de
menys. Enhorabona als guanyadors i a tots els que han
participat en la competició”, va manifestar el president
de la Junta de Festes, Paco Vicedo.
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S’HA POSAT EN MARXA AMB UNA SUBVENCIÓ

Particypa, un
portal per a
dinamitzar el
teixit associatiu
L
a regidoria de Participació Ciutadana preveu dins dels seus
objectius prioritaris, la posada
en marxa d’un portal d’associacions,
i proporcionar una eina més per a fomentar la participació. En aquesta línia
s’ha estat treballant i en el marc de les
gestions realitzades, es va sol·licitar una
subvenció per poder donar suport a la
part econòmica del projecte que ara
s’inicia: Particypa.
La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat

Democràtica i juntament amb el servei de Transparència de la Diputació
Provincial d’Alacant, han concedit finalment a l’Ajuntament de Muro una
subvenció dins de la convocatòria per
a la promoció i el foment de la participació ciutadana, la transparència i el
bon govern per a la creació i posada en
marxa d’aquest portal d’associacions
Particypa.
Amb un cost de més de set mil euros,
és un projecte per al desenvolupament
d’un portal TIC que dinamitze el teixit
associatiu i facilite la difusió de les

Presentació del nou portal de participació ciutadana.

activitats de cadascuna de les associacions. L’objectiu específic és que cada
associació tinga llibertat per a gestionar les seues dades de manera privada
i pública.
El projecte preveu també la presentació i dues jornades de formació per
a la utilització de l’eina implantada
als col·lectius i ciutadania en general.
A través d’aquest portal, l’Ajuntament
posa a la disposició de totes les associacions una nova eina amb la qual acostar-se a la població, donar a conéixer
els seus objectius, els seus estatuts, po-

der coordinar les seues activitats i també facilitar la informació de transparència quan estiguen obligades a fer-ho.
El regidor de Participació Ciutadana,
Kike Pascual, ha comentat al respecte
que “les associacions són un element
clau per al desenvolupament del nostre poble, participant directament en la
construcció de projectes i la resolució
de problemes en el municipi, ajudant
a dissenyar com volem el nostre futur.
Confiem que aquesta nova eina siga un
element de referència per a tots els que
estiguen interessats”.

Obres al Camí de Setla.

L’Ajuntament
substitueix
vora cent
tapes de
clavegueram
en dotze
carrers
Recentment han començat les obres
de canvi de tapes de clavegueram davant les queixes del veïnat de diversos
carrers a causa del soroll que feien
quan passava el tràfic. L’Ajuntament
va revisar diverses zones i es va adonar
que també moltes estan en mal estat.
Els treballs, que tenen un cost de
poc més de 37.000 euros, suposaran
la substitució de fins a 94 unitats en els
seguents carrers: Vicent Andrés Estellés, Sor Isabel de Villena, Francesc de
Paula Montblanc, Pintor Jover, Doctor
F. Alonso, La Bola, Sants de la Pedra,
Àngel, Alqueria, Sant Blai, Papa Joan
XXIII i la rotonda-sortidor de la Avinguda de Gandia.
VORERA DEL CAMÍ DE SETLA

Muro aproxima el transport urbà
sostenible al seu personal

Nou Punt Jove equipat amb zona
de càrrega USB i Bluetooth

L’ajuntament de Muro aposta per un futur cada vegada més sostenible
i per això treballa en matèria de mobilitat amb vehicles menys
contaminants com són els elèctrics, economitzant i modernitzant l’espai
urbà. Per materialitzar aquest objectiu, la regidoria de Medi Ambient
instal·la tres bicicletes elèctriques amb punt d’amarrament i càrrega en
al casa de Ferro, per agilitzar i apropar les inspeccions i desplaçaments
dels seus treballadors. Es tracta d’una de les accions del Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible, que esta en fase de redacció.

Les regidories de Joventut i Esports han creat un nou espai lúdic per a la
joventut en el recinte del Poliesportiu amb la instal·lació d’un Punt Jove.
Aquest element urbà vol complir la funció de punt de reunió i inclou
punts de càrrega USB que funcionen mitjançant energia solar, i altaveu
incorporat de 10W amb connexió Bluetooth que permet triar als usuaris
la música. La seua compra ha sigut possible gràcies a les propostes
presentades per la ciutadania per tal de millorar el municipi dins del
procediment dels pressupostos participatius.

D’altra banda, ja han finalitzat els
treballs de canvi de vorera en un tram
del Camí Vell de Setla, a l’altura dels
tallers de Sani. Des de fa molts anys
aquest tram estava en mal estat per
les arrels de xop que l’havien alçada,
la qual cosa havia motivat les queixes
veïnals i d’usuaris de l’institut. Davant
d’açò, es va requerir el propietari per
talar els arbres i immediatament es
va posar en marxa el procediment de
contractació de les obres. A més, les
arrels havien taponat parcialment la
séquia de reg, que ha sigut netejada.
L’actuació ha suposat un cost de
quasi 4.000 euros.
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PROGRAMACIÓ
D’ACTIVITATS

AJUNTAMENT DE LA VILA DE MURO

MES DE NOVEMBRE - DESEMBRE 2021
X ARRADA « ACOLLIMENT F AMILIAR»
(REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS)

LLIURAMENT DE G UARDONS ESPORTIUS
I BEQ UES ESPORTIV ES
(REGIDORIA DE CULTURA)

Dia: 18 de novembre
Hora: 18h
Lloc: Centre Social Matzem.

Dia: 10 de desembre
Lloc: Centre Polivalent
Hora: 20.00 h

TRIBUTO A Mª DOLORES PRADERA
(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia: 20 de novembre
Hora: 20.00h
Lloc: CCP

CH ARLIE I LA F À BRICA DE RECICLATG E,
m u s ic a l p e r a p ú b lic f a m ilia r
(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia: 11 de desembre
Lloc: Centre Cultural
Hora: 18.30 h

RUTA LITERÀ RIA A SANT MIQ UEL
D’OLÈ RDOLA

RECITAL DE NADALETES

(REGIDORIA DE CULTURA)

(REGIDORIA DE CULTURA)

Dies: 11 i 12 desembre
Més info: Biblioteca Mpal.
Tel. 965531768

Dia: 19 desembre
Hora: 12,30h
Lloc: Església Sant Joan Baptista

TEATRE NELO BACORA, a
Pe n y a e l F r a r e

c à r r e c d e l G r u p

(REGIDORIA DE CULTURA)

L’ASG UINALDO
(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia: 24 de diciembre

Dia: 27 novembre
Hora: 19.30h
Lloc: CCP

TEATRE « On h a b i t e n e l s e s t e l s » ,
a c à r r e c d e De s b a r a t a t s Te a t r e
CONCERT DE SANTA CECÍ LIA,
a c à r r e c d e la
Un i ó Mu s i c a l d e Mu r o
(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia: 28 de novembre
Lloc: Centre Cultural
Hora: 12.00 h

(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia: 28 de desembre
Lloc: Centre Cultural
Hora: 18.30 h
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AJUNTAMENT I MINISTERI D’INTERIOR HAN SIGNAT UN CONVENI EN AQUESTA MATÈRIA

La Policia farà seguiment
de la violència de gènere
L

’Ajuntament de Muro i el Ministeri de l’Interior han signat un conveni que permetrà que els efectius
de la Policia Local del municipi puguen
fer un seguiment integral de qualsevol
situació de violència de gènere. Aquest
procés va començar la seua tramitació
en 2015 però ha sigut ara quan se li ha
donat un nou impuls a l’establiment
d’aquest marc de col·laboració mitjançant la signatura de l’esmentat acord
entre l’alcalde de Muro i el coronel cap
de la Comandància d’Alacant.
Amb l’aprovació del document, s’ampliaran les competències del cos de la
Policia Local quant al seguiment i valoració dels casos de violència de gènere
que puguen produir-se al nostre poble.
D’aquesta manera, segons la informació facilitada pel Consistori, es pretén
aconseguir també una major i millor
atenció a les víctimes.

PLA DIRECTOR PER A LA
PREVENCIÓ

“A més d’això, s’ha posat sobre la
taula la intenció d’elaborar un pla
director que marcaria el full de ruta
a seguir a l’hora de treballar la prevenció dels casos de violència de gènere

Caserna de la Policia Local de Muro, que assumirà el tractament d’aquests casos.

des dels mateixos centres educatius
del poble. La seua aplicació es duria
a terme de manera coordinada, per
membres de la Guàrdia Civil i de la Policia Local, amb estreta col·laboració
dels equips docents de cada col·legi i
el mateix institut”, explicava l’alcalde,
Gabriel Tomás.

Aquestes iniciatives se sumarien a
la important labor que ja s’exerceix
des de el departament municipal de
Serveis Socials per a l’atenció social
de víctimes i menors que pateixen les
conseqüències del maltractament.
Indicar que aquest assumpte va ser
el que va predominar en la Junta Lo-

Clam multitudinari de les comarques per a
exigir millores per a l’Hospital Verge dels Lliris
La plaça d’Espanya d’Alcoi es va omplir de veïns
de les comarques de l’Alcoià i el Comtat el passat
13 de novembre per a exigir solucions al complicat
moment pel qual travessa el departament de Salut
d’Alcoi. La Plataforma de Metges en Defensa de la
Sanitat Pública, que des del passat estiu reclama
millores urgents per a l’Hospital Verge dels Lliris a
les portes del centre sanitari, va canviar aquesta vegada d’escenari i va triar La Bandeja per a alçar la
veu i denunciar una situació que al seu judici està
portant a l’agonia al nostre departament de Salut.
Els facultatius demanen una solució estructural i
definitiva a les importants deficiències de recursos
tècnics i humans que pateixen tant l’Hospital com
els centres de salut d’Atenció Primària de l’àrea.
Així mateix, recorden que aquesta deterioració,
especialment el de la falta de personal; s’ha vist
agreujat per les mesures adoptades durant la pandèmia.

Cal indicar que van ser prop de dos mil les persones que es van concentrar portant llaços negres en
senyal de dol per la Sanitat Pública i portant un bon
nombre de pancartes en les quals predominava lemes com ‘L’Hospital es mor’. “Ens enfrontem a un
col·lapse definit per una Atenció Primària saturada,
sense mitjans i sense plans d’estructuració; unes
urgències desbordades, sense plantilla adequada,
sense atenció de l’administració, abandonada a la
seua sort i autogovern, amb la improvisació com
a única mesura per a solucionar problemes; uns
quiròfans inoperatius per la falta dramàtica d’anestesistes; unes llistes d’espera quirúrgica amb xifres
vergonyoses per a una Sanitat Pública de qualitat;
una demora de proves diagnòstiques, per falta de
personal i mitjans, que les fa inoperatives; una
atenció especialitzada que no dóna proveïment i un
llarg etcètera”, va dir el portaveu del col·lectiu, el
doctor Alfredo Rizo.

cal de Seguretat Ciutadana de Muro
celebrada el passat 14 d’octubre i en
la qual van prendre part representants
de la Subdelegació del Govern d’Alacant, la Guàrdia Civil, membres de la
unitat adscrita del CNP, l’alcalde i l’edil
de Seguretat, la Policia Local i la coordinadora de Serveis Socials.

El departament
de Salut ja
ha iniciat la
vacunació
contra la grip
El passat 27 d’octubre va arrancar
la campanya de vacunació contra la
grip en el departament de Salut d’Alcoi, un procés per al qual la Conselleria de Sanitat ha reservat més de
30.000 dosi que es volen destinar als
veïns de les comarques de l’Alcoià i
el Comtat. L’administració de vacunes estarà en marxa fins el mes de
gener segons han recordat des de la
direcció de Salut Pública.
Precisament, des d’aquest departament es fa una crida a la participació dels grups de risc, en els quals
entren majors de 65 anys, persones
amb patologies, malalts crònics,
embarassades, personal sanitari o
que atén persones malaltes en el seu
domicili o cuidadors. Així mateix recorden que la vacuna contra la grip
s’administrarà al mateix temps que la
tercera dosi de la Covid en els majors
de 70 anys.
Els veïns de Banyeres, Muro i Benilloba estan rebent la cita a través
del mateix Centre de Salut. La comunicació es realitza per via telefònica,
encara que tot aquell que tinga algun
tipus de dubte pot posar-se en contacte amb el Centre de Salut murer.
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EL COMTAT HA REBUT 1’5 MILIONS DEL CONSELL

11 PERSONES MENYS

Sis empreses mureres
beneficiades amb ajudes

Muro registra
una nova
baixada de la
desocupació

La Generalitat Valenciana ha destinat
més de 1’5 milions d’euros en ajudes
per a les empreses de les comarques del
Comtat. Aquestes subvencions han anat
dirigides a fer front a les conseqüències
econòmiques derivades de la crisi sanitària del coronavirus i algunes d’elles
han arribat fins i tot a aquelles firmes
dedicades a l’artesania de les Festes de
Moros i Cristians.
La secretària autonòmica d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Consum, Rebeca Torró, va estar el passat
25 d’octubre a Cocentaina i es va referir a aquestes xifres durant la visita que
va fer a una coneguda empresa tèxtil.
D’igual forma, va fer esment al suport
econòmic que el govern valencià està
concedint a les pimes per a qüestions relacionades amb l’equipament. “Són subvencions que contribueixen en un 35% a
la despesa que les empreses inverteixen,
fonamentalment, en maquinària. Enguany, a la comarca del Comtat s’han
destinat 623.000 euros a 11 empreses, cinc de Cocentaina i sis de Muro, i
aquestes ajudes consoliden llocs de treball, creen de nous i provoquen una inversió induïda respecte a altres membres
de la cadena de valor”, va indicar.
Per part seua, la delegada del Consell
a la província va lloar el compromís de
l’executiu de Ximo Puig amb els diferents sectors productius de la Comuni-

La secretària autonòmica R. Torró.

tat. També va posar en valor eixe suport
que s’ha donat a les indústries que treballen per a les Festes de Moros i Cristians assenyalant en aquest sentit que les
subvencions atorgades s’inclouen dins de
les mesures extraordinàries en matèria
d’artesania per a pal·liar els efectes de la
crisi derivada de la pandèmia. “En molts
casos, són artesans que si desapareix el
seu taller o el seu negoci, ja no tornaran
a obrir i podríem perdre una part important de la nostra riquesa cultural. Per
això es van convocar aquest tipus d’ajudes”, va concloure.
Apuntar que a la comarca s’han concedit dues ajudes en aquesta matèria a
Cocentaina i una a Muro per un total de
21.000 euros, segons la informació facilitada per la mateixa Generalitat.

Si el mes passat les dades de l’atur
llançaven bones notícies, a l’octubre
l’evolució ha tornat a ser positiva, de
manera que ha descendit de nou la
desocupació, registrant onze persones menys inscrites en el servei
valencià d’ocupació, Labora. És el
segon mes consecutiu en què baixa
l’atur a Muro, després de diversos
mesos incrementant-se durant l’estiu. L’actual taxa és encara millor si
es compara amb les xifres de fa un
any, acumulant un descens de més
del 5% respecte a octubre de 2020.
El descens en l’últim mes ha beneficiat quasi íntegrament al gènere
masculí, tenint en compte la desigualtat que existeix en aquest sentit,
amb 257 homes desocupats, per un
total de 436 dones, prop d’un 63%
d’atur femení. Per sectors, el més
castigat és el dels serveis, que acumula també un percentatge superior
al 60% d’aturats (432 persones).
Indicar que el descens de l’atur ha
sigut general en el conjunt de les comarques de l’Alcoià i el Comtat, que
a l’octubre va comptabilitzar 156
aturats menys, la qual cosa situa la
taxa en 11.168. Tanmateix, a Ibi a
pujat lleument la desocupació.
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Els representants dels municipis que van acudir a l’encontre.

Reunió d’alcaldes dels
pobles de la Via Verda
Alcaldes i regidors dels consistoris
d’Alcoi, Muro, Gaianes, Beniarrés,
L’Orxa, Vilallonga i Almoines, amb el
recolzament de Cocentaina i Gandia
que no van poder assistir a la reunió,
l’associació del tren Alcoi-Gandia va
organitzar un encontre el passat dissabte 6 de novembre al municipi de
L’Orxa, per tal de treballar conjuntament per la futura via verda.
Actualment aquest projecte es troba
fase de redacció per part de la Generalitat Valenciana, de la que s’espera que
prompte puga traure a licitació l’obra.
En aquesta reunió es va acordar demanar un encontre amb la Conselleria
que presideix Arcadi Espanya. per tal
d’informar-se del que es vol fer, i demanar que es destine una partida per
a preservar el patrimoni tant ferroviari

com industrial que es troba en perill de
desaparèixer.
Aquesta reunió va aprofitar per a
crear una taula de treball per a organitzar conjuntament activitats i també
com treballar el turisme al voltant de
la via verda. Al respecte, cal indicar
que hi ha dos activitats que es troben
consolidades ja, com és ‘Amb bici per
la via verda’ i també la Ruta a peu al barranc de l’infern. A més, s’ha plantejat
una altra nova consistent en fer un trail
des d’Alcoi fins a Vilallonga, de manera
que quant estiga acabada la via verda,
la meta seria Gandia.
Altre dels temes que es va parlar es la
defensa dels assuts que la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer vol desmuntar, cosa que tractaran d’evitar per tal
de preservar el patrimoni natural.

TURISME

MURO, novembre 2021

AMB LA COL·LABORACIÓ DEL DEPARTAMENT DE TURISME DE L’IES SERRA MARIOLA
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Molí de
Pedro

El molí més antic de Muro
que es conserva en un
racó d’història i natura
que captiva a qualsevol
senderista

E

l Molí de Pedro o Molí del Riuet com
es denominava antigament per la seua
proximitat al llit del riu Agres va ser
el molí fariner més amb més durada de la
localitat de Muro. De segur que a tots ens ha
cridat l’atenció alguna vegada passejant pel
seu entorn.
Mirant enrere, descobrirem que en 1916
Muro disposava de quatre molins fariners,
distants vora dos quilòmetres des de l’estació
ferroviària per a aprofitar els diferents
corrents d’aigua. Un dels més importants era
el Molí Nou, que amb 14 operaris treballava
la farina de diferents províncies del país. Més
endavant va ser transformat en una fàbrica
tèxtil.
Altres dos molins eren, el molí del Batá i

el molí de Setla. Ambdós van ser destruïts,
quedant del primer la séquia i res del segon.
A banda d’aquests, Muro comptava també amb
el Molí del Riuet del segle XVIII, l’últim en
incorporar-se a la indústria farinera. Era un
molí tradicional que funcionava amb paletes
amb la suficient capacitat d’aigua per a moure
les dues moles, i comptava amb dos o tres
treballadors.
Actualment, és conegut com el Molí de Pedro,
i està catalogat com a ‘Bé de Rellevància
Local’. És de propietat privada, pertanyent
a família de moliners, els quals conserven
encara les ferramentes agrícoles de l’època.
Tot i que l’interior no és accessible, gran part
de l’encant d’aquest també es pot trobar a
l’exterior, per la bellesa i tranquil·litat que

transmet l’entorn. L’abundància de vegetació,
sobretot xops que el rodegen, amb la seua
particular font l’han convertit en un punt de
referència de diverses rutes de la localitat,
com la ‘Ruta de les pedanies’ o el camí de
Muro a Alcosser de Planes. Un punt per on a
tots ens agrada passar i gaudir d’un raconet
d’història i natura.
Baix del molí es troba una de les parts
més captivadores d’aquest racó per la seua
exuberància natural on passa el riu, que a
l’Oest ve des del ‘Paratge del Riu Agres de
Muro’, digne de recórrer, i a l’Est desemboca
al riu Serpis. Una estampa que incita a
qualsevol senderista a fer una parada.
Alumnat del cicle de Guia, Informació
i Assistències de l’IES Serra Mariola de Muro

PUBLIREPORTATGE

MURO, novembre 2021

EL CORREDOR DE LIBROS

Molt més que una llibreria

Q

ui a Muro no coneix a Pedro Corredor Peinado?
Historiador i ex-cronista de la Junta de Festes, la seua
passió són els llibres i per això fa un temps va emprendre
un projecte professional relacionat amb aquest món. Primer des de
la plataforma on-line, per a obrir després una tenda física al carrer
Joanot Martorell 45 de Muro, on presta servei des del passat estiu.

prestatgeries, te’l podem buscar”, comenta el propietari de
l’establiment, qui ens parla d’alguns volums singulars, com és
el cas de la Cartilla para la defensa y la protección de bombas
nucleares; un compendi de religió del segle XVIII, sent aquest
el llibre més antic que té a la venda; o també un exemplar de
Blasco Ibáñez de 1920.

El Corredor de Libros és molt més que una llibreria
a l’ús. És un espai on poder trobar literatura de tots els
gèneres, amb infinitat d’autors actuals i de tots els temps;
llibres d’autoajuda, assajos, gastronomia, viatges, llibres de
text, diccionaris, revistes, còmics i un llarg etcètera. A més,
en El Corredor de Libros són especialistes en llibres de
segona mà i anteriors a 1936. “I si no el tenim en les nostres

En El Corredor de Libros es poden trobar llibres a partir
d’1 euro, fent bona aquella dita de “qui no llig és perque
no vol”, assenyala el llibreter. Aquests preus són tant per
a la tenda física com al web elcorredordelibros.com, on a
més hi ha descomptes per a enviaments a punts de l’entorn
comarcal: Alcoi, Cocentaina, Ibi, Albaida i Ontinyent en són
exemples.

I més enllà dels llibres i la possibilitat d’endinsar-nos en un espai
on poder gaudir de lectures d’allò més curioses, El Corredor
de Libros compta també amb secció de papereria, servei de
fotocopiadora i venda de regals. “Som llibreria però també
oferim tot allò relacionat amb l’escola i el món educatiu en
general: estotjos, motxilles, cartolines, retoladors, pintures,
material escolar en general, llibres, diccionaris...”, detalla el
comerciant.
Per a qualsevol consulta, podeu adreçar-vos al correu electrònic
info@elcorredordelibros.com, com també al telèfon 674 292
996, en el web de El Corredor de Libros, i per descomptat,
en l’establiment del carrer Joanot Martorell. La teua botiga de
llibres de segona mà i antics t’espera.
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Lega-legalització
Neus Jordà Sanoguera
Psicòloga humanista

F. Gisbert, Premi Ciutat de Dénia
Francesc Gisbert, professor de llengua i literatura a l’IES Serra Mariola,
ha obtingut el Premi Internacional de Novel·la Juvenil Ciutat de Dénia, per
l’obra ‘Les aventures de Diània’. Es tracta d’una novel·la històrica per a
joves, ambientada en temps de l’Imperi Romà. L’obra ha estat editada per
Andana edicions, il·lustrada a tot color per Javier Lascasta.

El criminòleg Fitor Miró
publica ‘Contrabando’
El doctor en Criminología Juan Carlos
Fitor Miró, natural de Muro, ha publicat,
en qualitat de coordinador i coautor, el
llibre anomenat ‘Contrabando’. El llibre
mostra una evolució histórica del Contrabando, en una primera part. A continuació, s’analitza el tipus penal i tots i
cadascun dels seus elements, incloent la
part procesal.
S’analitza críticament la política criminal seguida per a la seua prevenció
i persecució. I culmina l’obra amb una
analisi minuciòs de l’apliació pràctica de
la normativa del Contrabando. “Tot açò
pensant en els profesionals que calguen
d’una recomanació pràctica davant dels
supostos de contrabando que puguen
encontrar-se”, assenyala l’autor.

C

rec que cada persona deuria tindre
un cocodril en casa, si vol. Deuria ser
legal.

Perque tindre’l faria que augmentaren
els ingressos de l’Estat, ja que no hi
hauria tràfic il·licit de cocodrils. O tal
volta m’equivoque, perque resulta que
els cocodrils legals serien prou més cars
que els il·legals, i segurament, hi seguiria
havent tràfic a baix cost.
Deuria ser legal tindre un cocodril en
casa si algú vol, perque els cocodrils
no són tan dolents per a la salut com
per exemple, els lleons. Ja, però, si
atenem a les dades estadístiques, i no a
les suposicions de bar, segurament els
cocodrils també ferisquen gent, ja que
dents en tenen.
Deuria ser legal tindre un cocodril en
casa perque total, el cocodril és una cosa
“natural”. No és tan dolenta i feta per a
matar com les escopetes ni les pistoles.
Cert, però, acàs tot allò natural és sinònim
de saludable? Probablement, no.

Juan Carlos Fitor Miró.

La tradició del dia de Tots Sants
Com cada any per aquestes dates, se celebra la festivitat de Tots Sants.
Enguany, una vegada superada la crisi sanitària de la pandèmia però continuant amb les corresponents mesures de seguretat, els murers van poder
tornar a complir amb la tradició i portar flors al cementeri per a honrar als
seus difunts.

Quan es parla de legalitzar coses és
perque abans no eren legals. I quan
una cosa es legalitza, deuria ser perque
el seu ús no és dolent, o al menys, no
tant com no legalitzar-ho. Qui pot dir
si tindre un cocodril és mala idea o no,
deuria ser un expert en cocodrils, no un
polític, un periodista, o el nostre cunyat.
De la mateixa forma que decidir si és
convenient o no la legalització d’una
substància que fins ara ha sigut il·legal
pels seus riscs per a la salut, deuria
córrer a càrrec de metges i experts en
drogodependències. Anem a veure que
diuen ells.
La creència de que el cannabis no porta
a addicció està molt extesa. Malgrat això,
segons l’enquesta EDADES, en 2016 la
primera droga per la que més persones
van demanar ajuda a programes de
desintoxicació va ser el cannabis, per
damunt de cocaina, heroina, alcohol o
benzodiazepines, per exemple (EDADES,
2016). Açò ve motivat, en part, perque
el nivell de THC (la part del cannabis
responsable dels seus efectes psicotròpics)
del que es fuma avui en dia, és el doble
que fa una dècada (Pascual, 2021).
Respecte al seu ús medicinal, si bé està
molt extesa la creència de que ajuda
en procesos com el càncer, la realitat
és que els estudis a aquest respecte
no són concloents, és a dir, no queda
clara aquesta relació, ni que siga millor
que altres mètodes menys perjudicials
a nivell psiquiàtric. Perque, un aspecte
gens conegut però molt important, és
que segons un important estudi de la
Revista Lancet, la probabilitat de patir un
brot psicòtic, és a dir, perdre el contacte
amb la realitat, patir al·lucinacions, o
deliris (creure que algú vol fer-nos mal,
parlen mal de nosaltres, escoltar veus
amenaçadores, etc) és 3 voltes més
probable per als que fumen cannabis que

per als que no. En 2018, la primera droga
declarada en l’assistència en urgències
per drogues, va ser, com ja imaginareu,
el cannabis. L’ús medicinal, de pautar-se,
res té a veure amb fumar-se un “porro”,
no col·loca, perque no perseguix fer-ho,
i només es dona en circunstàncies molt
pautades i concretes. Tampoc es parla
massa del Síndrome Amotivacional,
propi dels fumadors jovens: patró de
comportament típic de passotisme per
tot i tots, del que tants pares i mares
es queixen; falta d’atenció i memòria,
pèrdua d’ interés en les activitats de
les que abans, disfrutava, baixada
al rendiment escolar o laboral, i estat
d’ànim caracteritzat per certa apatia. Que
incrementa la probabilitat d’accidents
de tràfic és també una evidència. Que
s’associa a diversos tipus de càncer, com
el de testicles, també.
Qui creu que el negoci del cannabis
legal faria que els narcotraficants es
legalitzaren, viu als mons de Yupi. Ja
hi ha companyies interessades en la
legalització del cannabis perque ja tenen
part del futur mercat a la mà. I quina és
aquesta indústria interessada? A qui li
pot beneficiar? Doncs a les tabacaleres.
Probablement, el narcotraficant seguirà
narcotraficant, venen a baix cost i sense
impostos com ha vingut fent sempre.
Hi ha qui diu que si bé el cannabis és
roïn per a la salut, també ho és el tabac
i l’alcohol. Cert. I de fet, són les drogues
que major mal causen a la Salut Pública.
Aleshores, és això un criteri per a incloure
un altra droga? La normalització del
consum, i la disponibilitat (el tindre-la
a la mà) faciliten i potencien el consum
de qualsevol substància, amb la qual
cosa, difícilment podem preveure que
un consum legalitzat vaja a ser més
saludable que mantindre la prohibició.
A la fi, no deixa de ser un debat públic
per al que vulga opinar. Però fem-ho des
de informació vàlida, que per a això està
la ciència, per a donar respostes, i per a
seguir convidant-nos, a fer-nos preguntes.
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Subvenció de
21.000 euros
per a AFA Muro

Francesc Bodí va presentar la
seua novel·la ‘L’única veritat’
L’escriptor i professor alcoià Francesc Bodí ha presentat a Muro la seua darrera novel·la ‘L’única veritat’, una reflexió sobre els misteris més profunds de
la condició humana. Es tracta de l’obra més ambiciosa d’una de les veus més
reeixides del panorama literari actual. Ha invertit més de vint anys en ella.

La Fundació La Caixa subvenciona
amb 21.140 euros a AFA Muro i comarca. La quantitat rebuda correspon
a l’aprovació del projecte presentat
per l’entitat anomenat ‘Activa’t: Estimulació integral per a persones
amb deteriorament cognitiu lleu’, a
la convocatòria 2021, en el marc del
Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials. La presidenta d’AFA
Muro, Inma López, agraeix la col·laboració econòmica de la Fundació.
A l’acte de signatura del conveni
han estat presents Aida Fita i Marcos
Cascant, com a representants de La
Caixa, i la presidenta Inma López.

Contes de tardor
per als més
menuts
L’Ajuntament de Muro, a través de la
regidoria de Cultura i de la Biblioteca
Municipal, continua amb la seua programació adreçada als més joves de
la població, i en aquest cas es tracta
d’una activitat que tenia com a públic
a les famílies. La companyia Conta3
va presentar l’espectacle ‘Contes de
tardor’, on els més menuts, acompanyats dels seus familiars, van poder
gaudir d’un matí ple sorpreses i rialles. Les instal·lacions de la biblioteca
Francesc de Paula Montblanc es van
omplir quasi al complet per a presenciar aquesta activitat de contacontes.

L’institut Serra Mariola,
reconegut com centre Erasmus
L’IES Serra Mariola ha estat reconegut com a Centre Erasmus d’Educació Superior dintre dels programes ERASMUS-2021, fins l’any 2027. Açò facilitarà la
formació de l’alumnat a l’estranger, l’intercanvi de formació de professorat amb
altres països i sobretot, una experiència lingüística arreu d’Europa.

Teatre
transgressor amb
Rita Trobador
Una trobadora medieval, Sor Isabel de
Villena, i una youtuber: tres dones i un
destí. És la proposta d’Esclafit Teatre,
que ens acosta al món de les dones i les
produccions artístiques silenciades. La
veu de Rita no va deixar cap espectador
indiferent a la seua butaca. Teatre transgressor que va passar per Muro el passat
7 de novembre.

Teatre per al
Tirant al Serra
Mariola
El 20 de novembre, Dia Internacional
del Llibre Valencià, se celebra l’aniversari de la publicació de la novel·la Tirant-lo
Blanc. La Coordinadora pel valencià organitza una lectura col·lectiva on participen centres educatius de les comarques.
El grup de teatre de 1r i 2n d’ESO de
l’IES Serra Mariola teatralitzà les escenes
més importants del Tirant.
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S’ESTAN ESCOMETENT ELS TREBALLS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L’ENLLUMENAT ESPECIAL

L’ambient nadalenc comença
a prendre els nostres carrers
E
l Nadal ja està molt a la vora i des
de l’Ajuntament de Muro comencen a ultimar-se els preparatius
perquè tot estiga llest de cara a unes
dates especials en les que a la promoció de les nostres tradicions locals se
li uneix la dinamització comercial i
econòmica.
A mitjan novembre, fins i tot abans
de la celebració del Mig Any fester,
van començar els treballs per a la
instal·lació de l’enllumenat especial
que il·luminarà els nostres carrers en
les pròximes setmanes; unes tasques
que s’han iniciat pel barri antic i que
s’estendran després a altres vies grans
com el carrer La Pau i la carretera,
sense oblidar les pedanies.
L’objectiu que es persegueix és que
la instal·lació estiga completada a la fi
d’aquest mes de novembre, perquè així
en els primers dies de desembre, coincidint amb el tradicional pont festiu de
la Immaculada Concepció, ja puguen
estar enceses.
A tot això se li sumen les diferents activitats que preparen les associacions
locals, al costat de les promogudes per
l’Ajuntament, i de les quals s’aniran
coneixent més detalls en les pròximes
setmanes.

La instal·lació de l’enllumenat ha començat ja als carrers del barri antic. (Foto: Gabriel Pascual)

TREBALLANT EN LA CAVALCADA

Finalment, la recentment constituïda
Associació dels Reis Mags de Muro ja
està treballant en els preparatius per
a la vinguda de Ses Majestats d’Orient
en la vesprada del 5 de gener, així com
l’arribada prèvia del seu Emissari, el
primer dia de l’any 2022. Per a aquesta

ocasió, tots els esforços s’estan centrant
en que torne a haver-hi una desfilada
com en anys anteriors, ja que a principis d’aquest 2021 la pandèmia va obligar a realitzar una Cavalcada estàtica en
la plaça de l’Ermita, que no obstant va
tindre una valoració molt positiva en
la població. De moment el col·lectiu

ha posat en marxa una campanya per
a recollir fons destinats a aquesta festivitat i per a això ha llançat la venda de
cobrebalcons i mascaretes per un mòdic preu. Els interessats a fer aquesta
aportació poden contactar amb ells per
missatgeria privada a través del seu perfil oficial de la xarxa social Facebook.

Es redacta un
nou Catàleg de
béns i espais
protegits
L’Ajuntament de Muro ha realitzat, mitjançant la convocatòria de
subvencions de la Generalitat, la
redacció d’un nou Catàleg de béns i
espais protegits.
Aquest catàleg té per finalitat establir els diferents graus de protecció
dels diversos immobles característics existents a la població, així
com inventariar-los i establir les
actuacions permeses a l’hora d’actuar sobre aquests. Encara que la
població de Muro tenia un catàleg
aprovat, aquest es va realitzar l’any
2005 i es trobava per a actualitzar,
ja que la normativa en matèria de
patrimoni i urbanisme ha anat evolucionant al llarg dels anys.
El catàleg, elaborat per un grup
de tres arqueòlegs i dos arquitectes
de l’empresa Arquivolta i coordinats per l’historiador Pedro Corredor Peinado i l’arquitecta Olga Pérez Quintanilla, ha realitzat durant
mesos un ampli estudi del terme
municipal de la població de Muro
amb l’objectiu de determinar quins
béns eren susceptibles de catalogació i ha ampliat el nou catàleg en
més de 500 fitxes.
Cal recordar que l’existència d’un
catàleg de béns i espais protegits,
és obligatòria segons les lleis de
patrimoni estatals i autonòmiques.

tens un restaurant???
anunciant-te ací arribaries a més clients
Per anunciar-te: 637 77 89 00

ESPORTS
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El pròxim 28 torna el
derbi Muro-Contestano

Jugada el partit del Muro enfront de l’Ontinyent, el passat setembre.

Després de dues temporades sense
duels entre Muro i Contestano, torna
aquest clàssic del futbol comarcal amb
el retorn del conjunt roget a la Regional
Preferent. Serà el pròxim 28 de novembre i tindrà La Llometa com a escenari
d’aquest derbi comarcal que possibilita
el reencontre dels equips veïns després
de l’ascens dels contestans de la 1ª Regional Valenciana, la passada temporada.
Però abans, aquest diumenge, els de
Nacho Cantó viatjaran a L’Olleria, en
altre duel de proximitat i enfront d’un
competidor directe en la lluita pel playoff. El Muro CF arriba de guanyar amb
un contundent 3-0 davant del Racing Algemesí, tanmateix en una temporada en

que el conjunt blanc no acaba de trobar
l’equilibri i la regularitat necessària per
encarar la carrera per l’ascens amb suficient confiança. Cal recordar al respecte que en l’últim mes els murers han
sumat dues victòries (l’esmentada enfront del cuer de la taula i el 4-2 en casa
davant de l’Atlètic Benidorm), a més
d’una derrota enfront del Dénia, altre
rival fort, i l’empat a dos gols a domicili
del Font d’Encarrós.
Després dels partits davant de L’Olleria (pròxima jornada) i el Contestano
(28 de novembre), junt al paró lliguer
pel pont de desembre, el dia 12 arriba
el torn d’enfrontar-se al Sueca en casa
dels valencians, per acabar abans de
Nadal rebent a La Nucía (dia 19).

REGIONAL PREFERENT GRUP IV
PT

J. G.

E.

P.

F. C.

1. Tavernes

20 10

5

5

0 17

2. Jávea

19 10

5

4

1 18

9

3. CF Gandia

19 10

6

1

3 15

9

4. Ontinyent 1931 18 10

5

3

2 14 11

5. Calpe

16 10

4

4

2 11

7

6. L’Olleria

16 10

4

4

2 12

9

7. Dénia

16 10

4

4

2 16 14

8. Muro

15 10

4

3

3 14

9. SD Sueca

13 10

3

4

3 14 15

10. Racing Benidorm 12 10

3

3

4

8 10

11. Pedreguer

11 10

3

2

5

9

12. La Nucía B

Turrión arriba en Vespa a la Palma
en un viatge solidari i turístic
Emilio Turrión i la seua inseparable Vespa, es troba a la Palma
realitzant un viatge que combina la
part turística amb la solidària. La
seua intenció és tractar de prestar
ajuda en la mesura que siga possible i aportar el seu particular
granet d’arena amb una xicoteta
ajuda econòmica recollida d’alguns
amics i familiars per a comprar algun electrodomèstic a les famílies
que han perdut la seua llar per la
lava del volcà Cumbre Vieja, tan
tristament protagonista des de fa un
parell de mesos.
Segons conta Turrión, aquest viatge va ser programat a l’agost passat

+

Hazte socio de la
Cruz Roja
Harás Bien

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

després de coincidir a Sardenya
amb un moter de la Palma. L’aventurer de Muro porta recorreguts
uns 2.500 quilòmetres, primer en
la península fins a arribar a Cadis
i després d’agafar el primer dels
cinc ferris fins a arribar a Lanzarote, després de més de 30 hores de
navegació.
Els seus següents destins han sigut
Fuerteventura, Gran Canària, Tenerife i La Palma. Després d’aquesta
última illa, la idea és completar les
set Illes Canàries. Encara no té data
de retorn, però els seus càlculs li
porten a pensar que en total seran
més de 4.000 quilòmetres de viatge.
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11 10

2

5

3 11 12

13. Font d’Encarrós 10 10

2

4

4 12 18

14. Contestano

7 10

0

7

3 12 16

15. Atlético

7 10

2

1

7 11 23

16. Racing Algemesí 2 10

0

2

8

4 20

Muro va recuperar
la mística de les
vetlades de boxa
Després de molts anys en silenci, les
xarxes socials, les noves plataformes
televisives i el culte al cos han reactivat a
un esport relegat a quasi la clandestinitat,
però que torna a estar de moda en una
societat cada vegada més preocupada a
combatre l’estrés i alliberar adrenalina.
Un auge mediàtic i social per a un esport
tan vell com oblidat en els últims temps,
especialment en la nostra zona on a
penes es tenien notícies. Ha sigut el Club
de Boxa Barrull, amb el seu responsable
Juan Barrull al capdavant, qui des de
fa un temps busca elevar la veu i fer-se
notar. A Muro va trobar eixa escletxa per
a recuperar la tradició de les vetlades
nocturnes de boxa, moment que va
arribar el passat 30 d’octubre amb la
celebració de la segona edició del Trofeu
Guerrers en el seu pavelló municipal.
Van ser quasi sis hores repletes d’acció
en els quals els més de mig miler
d’espectadors van poder gaudir del
noble art del ring. Es van poder veure
huit combats de boxa, huit de K1 i un
professional de muay thai, l’últim, el que
es va encarregar de tancar la vetlada,
també conegut com a boxa tailandesa,
un art marcial dels més perillosos que
hi ha. Va ser el plat fort del Trofeu
Guerrers, quasi ja cap a la mitjanit,
entre el d’Osca Kevin Puértolas i el
murcià Antonio González. Es va decidir
a favor del primer, per KO en el primer
assalt.

7

FOTOS CEDIDES PEL CLUB BARRULL (CHRISTIAN AGUADO)
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L’ACTIVITAT ‘RESURRECTION MURO’ VA TINDRE LLOC EL PASSAT 31 D’OCTUBRE I VA REUNIR NOMBROSOS JOVES

L’ÚLTIMA

Divertida i terrorífica aposta
per a la nit d’Halloween

P

or, terror, sorpreses i diversió van ser les dosis que es van combinar
a Muro el passat 31 d’octubre amb la finalitat de crear una fòrmula
diferent de cara a celebrar la coneguda per tots com a nit d’Halloween.
L’àrea de Joventut de l’Ajuntament, amb el suport de diverses associacions
locals dedicades a les arts escèniques i a l’organització d’esdeveniments, van
preparar una original nit zombi en la qual els participants havien de superar
diferents proves després de constituir-se en equips.
Tant els organitzadors com bona part dels assistents a aquesta singular
Nit de Difunts, batejada aquesta vegada amb el nom de ‘Resurrection
Muro’, van lluir aterridores disfresses que es van combinar fins i tot amb
espectaculars caracteritzacions gràcies a l’ús de maquillatges.
L’activitat va arrancar a les sis de la vesprada amb la recepció dels
participants en la plaça del Matzem, un procés que va durar fins a quasi les
nou de la nit i que va permetre als concursants entregar la documentació
corresponent abans de rebre la polsera que els acreditava com a jugadors
d’aquesta peculiar batalla contra personatges d’ultratomba. Seguidament, a
les 11:30 hores, va arrancar davant es Castell de Festes l’activitat en si, en
la qual els més joves de Muro es van enfrontar a diverses proves, esglais
inesperats i tot tipus de situacions que van intentar sortejar per a poder
sobreviure.
Els prop de quatre-cents inscrits ho van passar en gran, i fins i tot alguns
adults van eixir al carrer per a veure l’animació que s’havia creat entorn
de l’esmentada nit d’Halloween.
Aquesta tradició, que marca la vespra del dia de Tots els Sants, té el seu
origen en països anglosaxons però cada vegada guanya més adeptes en
terres valencianes.

