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Mans verdes per a visibilitzar
la malaltia de l’Alzheimer

Ja obertes la pista de
pàdel i la de multiesport

Muro va recordar el 21 de setembre el Dia Mundial de
l’Alzheimer amb diferents activitats i, de nou, ixint al carrer.

El Poliesportiu ja compta amb aquestes dos noves
instal·lacions, la primera a demanda dels veïns.

COM A NOVETAT L’ ENTRAETA SERÀ A LES 18 HORES I DISCORRERÀ PER LA CARRETERA

El Mig Any retorna la Festa
als carrers dos anys després
Després d’any i mig d’espera, i dos des de l’última vegada que va sonar
la música festera pels nostres carrers, ha arribat el moment del retorn de
la Festa a Muro una vegada superat el període més cru de la crisi sanitària.
La jornada central del Mig Any serà el dissabte 13 de novembre, quan

L’atur
experimenta
un notable
descens al
setembre
Pàgina 9

tindrà lloc la tradicional Entraeta, però amb dues novetats: la primera,
és que es farà a les sis de la vesprada, i la segona és que es durà a terme
per l’avinguda València i no pels carrers del casc antic. La mesura per a
propiciar major espai servirà també de prova per al futur.
Pàgina 3

Entorn de tres
mil persones
van gaudir
de la Fira
Gastronòmica
Pàgines 8 i 9

La relaxació de les restriccions ha permés gaudir de nou de la festivitat

Un 9 d’Octubre cultural i esportiu

S’prova una
pròrroga
del servei
de neteja
d’edificis
Pàgina 11
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El Serra Mariola rep
una ajuda per al
projecte Pont de Lletres
L’IES Serra Mariola ha rebut una ajuda important
per part de la Conselleria d’Educació per a
continuar amb el projecte educatiu Muro Pont
de Lletres. Es tracta d’un projecte d’innovació
educativa que involucra gran part del centre, per
a fomentar la lectura i divulgar la literatura. Hi
ha activitats en col·laboració amb la biblioteca
de Muro i d’altres pròpies. Segons Cristina
Cloquell, cap d’estudis i coordinadora del
projecte, s’han involucrat molts departaments,
tant de llengües com de ciències i arts
plàstiques. El curs passat, l’IES Serra de Mariola
va dur a terme una bateria d’activitats amb
alumnes de tots els nivells educatius: visites
d’autors, treballs d’investigació, elaboració
de vídeos didàctics, treballs artístics, creació
d’obres literàries, representacions teatrals...
que ara, ha estat reconegut com un significatiu
projecte d’innovació educativa.

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 OCTUBRE-NOVEMBRE
Dies 22-24

Gozálbez Cebrian

Pl. Ermita, 7

Dies 25-31

Turrión Gozálbez

Avda. País Valencià, 9

Dies 1-7

Mª Elodia López

Avda. de Gandia, 65

Dies 8-14

Gozálbez Cebrian

Pl. Ermita, 7

Dies 15-21

Turrión Gozálbez

Avda. País Valencià, 9

Dies 22-28

Mª Elodia López

Avda. de Gandia, 65

NO T’HO PERDES

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

■ RUTES TURÍSTIQUES
Aquesta tardor, la regidoria
de Turisme de l’Ajuntament
de Muro torna ha organitzar
diferents rutes guiades per a
conéixer els diferents atractius amb que compta el municipi. S’encetaran aquest diumenge 24 amb una excursió a
la Penya El Frare, que tindrà
eixida a les 9 del matí des de
l’Ermita de Sant Antoni. La
següent serà el 14 de novembre i consistirà en una ruta
micològica pels voltants de
Muro. L’activitat es repetirà
el diumenge 28 de novembre.
L’eixida també serà a les 9 hores, des de l’Ermita de Sant
Antoni.
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Enguany l’Entraeta del Mig Any serà molt diferent, donat que es desenvoluparà per l’avinguda València en lloc de pels carrers del casc antic.

COM A NOVETAT LA TRADICIONAL ENTRAETA SERÀ A LES 18 HORES I DISCORRERÀ PER LA CARRETERA

El Mig Any marcarà el retorn
de la Festa dos anys després
D

esprés d’any i mig d’espera, i dos des de l’última vegada que
va sonar la música festera pels nostres carrers, ha arribat el
moment del retorn de la Festa a Muro una vegada superat el
període més cru de la crisi sanitària del coronavirus. La suavització de
les restriccions, i també l’arribada de la normalitat millorada el passat
9 d’octubre, han portat a la Junta de Festes a preparar un programa
d’actes que permeta encendre de nou la flama festiva.
Les activitats arrancaran el diumenge 7 de novembre amb el
Campionat de cotos, una iniciativa que tindrà lloc en la filà Tariks de
manera simbòlica, ja que precisament la inauguració de la renovada
seu d’aquesta formació va ser l’últim acte relacionat amb les Festes
de Moros i Cristians que es va dur a terme al març de 2020, just
abans de l’esclat de la pandèmia.

NOVETATS

Ja el dissabte dia 13 serà la jornada central del Mig Any i la mateixa
vindrà carregada de novetats. La primera d’elles radica en el fet
que l’habitual sopar en les filaes serà substituïda per un dinar de
germanor, mentre que la segona se centra en un important canvi pel
que fa a l’Entraeta’. “Arrancarà a les sis de la vesprada, cada filà

PROGRAMA D’ACTES
CAMPIONAT DE COTOS
Dia: 7 novembre
Hora: 9.00h
Lloc: Filà Tariks
FILAETES
Dia: 13 novembre
Hora: 18.00h
Itinerari: Des de l’Avgda. València
(Mercadona) fins a la Plaça de l’Ermita (Filà Verds)
DISCOMÒBIL
Dia: 13 novembre
Hora: 21.30h
Lloc: Plaça de l’Ermita

anirà acompanyada de la seua banda oficial i serà obligatori l’ús
de la mascareta per part dels festers i les festeres. El recorregut
també serà diferent i, per a evitar aglomeracions, hem decidit
traslladar la desfilada a la carretera des del que coneixem com el
supermercat Mercadona i fins a la porta de la filà Verds”, detalla
el president de la Junta de Festes, Paco Vicedo. El màxim dirigent
de la festa de Muro anima a participar en un moment tan esperat
per a tot el poble i fa també una crida a la responsabilitat: “El
virus segueix ací i hem d’actuar amb màxima responsabilitat
perquè del comportament que tinguem ara dependrà que al maig
puguem celebrar amb total normalitat les Festes en honor a la
Verge dels Desemparats”, conclou.
SERVIRÀ COM A PROVA

El canvi eventual del recorregut de l’Entraeta servirà també
per a testar com podria funcionar aquest trajecte per a
desenvolupar altres actes festius dels Moros i Cristians, tot això
després de l’èxit que va suposar al febrer de 2020 el fet que el
Carnestoltes passara també per la carretera en comptes de per
el barri antic.
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FESTA I CULTURA

ENGUANY ES VA PODER CELEBRAR EL CROSS POPULAR DESPRÉS DE L’ATURADA A CAUSA DE LA PANDÈMIA

Per fi la festa del 9
d’Octubre es va tornar
a viure al carrer
M

uro va tornar a celebrar el Dia de la Comunitat Valenciana i una vegada més l’Ajuntament va preparar un
ampli programa d’activitats amb motiu del 9 d’Octubre,
unes propostes que van tindre un original cartell anunciador en
el qual destacava la silueta de la façana de l’Ermita de Sant Antoni
i en l’interior de la qual es podien llegir paraules en valencià que
ens identifiquen. L’esmentada programació va incloure nombroses iniciatives culturals com a presentacions de llibres, representacions teatrals, projeccions de pel·lícules en llengua autòctona o
la inauguració d’exposicions.
Així mateix, el diumenge 3 d’octubre la Unió Musical va oferir
en el Centre Cultural Polivalent el seu concert dedicat al 9 d’Octubre, emmarcat sota la XVIII edició del cicle musical ‘Concerts
d’Intercanvi’, i promogut per la Federació de Societats Musicals
de la Comunitat Valenciana. Abans d’això, es va llegir el manifest i
en aquesta ocasió l’encarregat d’assumir aquesta tasca, així com
la redacció del document, va ser Paco Vicedo, president de la
Junta de Festes de Moros i Cristians.
D’altra banda, els escolars també van gaudir d’actes entorn de
la festivitat de tots els valencians que es van dur a terme en els
diferents centres educatius durant el matí del divendres previ, i

sota l’acompanyament musical de La Xafigà.
Ja el mateix 9 d’Octubre l’esport va tindre especial protagonisme amb diferents partides de pilota valenciana i el retorn del
cross popular després de l’aturada a causa de la pandèmia, una
iniciativa que va comptar amb una destacada participació de totes
les edats. “La relaxació de les mesures ens va permetre tornar a
fer la prova, amb les corresponents mesures de prevenció de la
Covid-19, i hem substituït el repartiment massiu de samarretes
per un lliurament de medalles als més xicotets així com el sorteig
de motxilles amb lema de la campanya ‘Esportitza’t a Muro”, va
dir l’edil d’Esports, Kike Pascual.
Recordar que per segon any consecutiu no es van realitzar les
paelles en el Batà, per a evitar aglomeracions. “Vam proposar
que els murers cuinaren a les seues cases aquest plat tan típic per
a després compartir les imatges en les xarxes socials. Esperem
que a l’any que ve, que segur que anirà tot millor, puguem desenvolupar aquesta tradicional cita amb la normalitat de sempre”,
va destacar la regidora de Cultura, Xelo Cascant. Apuntar que el
mateix 9 d’Octubre al matí els més xicotets també van tindre al
seu abast una escape room sobre la reconquesta de Jaume I i que
La mostra ‘Transit(s): Teixit d’un territori’ es pot visitar en l’Arxiu Municipal.
va fer possible el taller ‘Murocupa’t 4’.
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Actes culturals a
l’IES Serra Mariola
L’IES Serra Mariola va organitzar una
sèrie d’activitats culturals relacionades
amb el 9 d’Octubre. Pep Gimeno Botifarra
va actuar per als alumnes de batxillerat
en un acte organitzat pels departaments
de FOL i el cicle de Tursime. L’alumnat
de l’optativa de teatre va representar
una obra teatrals amb els moments més
importants de la vida de Jaume I, al pati
del centre, amb l’actuació del grup de 1r
ESO de Teatre, amb guió de la professora
Ana Llopis. Els alumnes de teatre de 2n
ESO van participar, per la seua banda,
en la secció radiofònica d’A Punt ràdio
‘Terra de llegendes’. Una secció dirigida
per l’escriptor Juan Fran Ferrandis, en
què van explicar llegendes. També van
representar diverses llegendes sobre
Jaume I, dirigits pel professor Francesc
Gisbert.

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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Paco Vicedo durant la lectura del Manifest i dues imatges del tradicional concert del 9 d’Octubre oferit per la Unió Musical en el Centre Cultural Polivalent.

MANIFEST DEL 9 D’OCTUBRE
Bona vesprada a totes i a tots:
Quin honor més gran per a mi! Fer, llegir o declamar el manifest del 9 d’Octubre aquest any,
després de la pandèmia i totes les calamitats que hem hagut d’anar superant per aquest maleït
virus Covid-19, i a més a més, donar-me la possibilitat d’explicar la meua sincera forma de
veure aquesta efemèride tan gran per a tots nosaltres: el 9 d’Octubre que és el Dia de la
Comunitat Valenciana i en què es commemora l’entrada a la ciutat de València del rei d’Aragó
Jaume I El Conqueridor, en l’any 1238.
És una celebració amb llarga tradició des del segle XIV, introduïda pel rei Jaume II d’Aragó.
En canvi, a escala de tot el territori de la Comunitat Valenciana, es tracta d’una celebració
institucional contemporània que té el seu origen en l’any 1976, quan la Taula de Forces
Polítiques i Sindicals del País Valencià arriba a un consens i declara eixa data “Dia Nacional del
País Valencià”, acord que seria assumit de nou en 1977 pel Plenari de Parlamentaris i que es
plasmaria en l’Estatut d’Autonomia de 1982 com el “Dia de la Comunitat Valenciana”.
Nosaltres tenim la sort de pertànyer a un poble en què les tradicions s’han mantingut durant
molts anys, on s’ha parlat en valencià, on els nostres balls, la nostra Festa i la nostra música
han continuat fins ara, i cada vegada amb més força si això és possible i que cal continuar
totes eixes inquietuds com a poble. Malauradament, però, no podrà ser encara, amb tot el seu
esplendor i força per les circumstàncies adverses que ens imposa la pandèmia del coronavirus
produït per la Covid-19. Així i tot, res ens impedeix refermar la nostra identitat, conscients
que només la nostra voluntat indestructible ens farà forts per aconseguir el País Valencià que
volem. Un país de drets, de llibertats i de justícia social.
Abans de res, és ineludible dedicar uns moments a la situació actual, tant per recordar les
persones que ja no ens podran acompanyar com per manifestar la solidaritat amb els seus
familiars i persones estimades. També, com no, per expressar el nostre suport a totes les
persones que, des dels serveis públics i sectors essencials, han fet possible que plantem cara a
la pandèmia i de la qual, sens dubte, se’n sortirem en un exercici de responsabilitat individual i

col·lectiva. Som un poble farcit d’històries de superació de situacions complicades, i aquesta no
en serà una excepció.
Dit açò, ara hem de mirar endavant i lluitar per aconseguir unes polítiques que servisquen per
a millorar la vida de les valencianes i valencians, combatre les desigualtats socials i la pobresa,
cohesionar i vertebrar el País Valencià, defensar el nostre territori davant l’especulació,
implementar mesures per aconseguir la plena igualtat lingüística i la reciprocitat dels mitjans
de comunicació en la nostra llengua, potenciar la nostra cultura i avançar en l’autogovern.
Hem de seguir esforçant-nos per fer possible que els nostres polítics ens garantisquen la
igualtat real de les persones, que potencien els serveis públics i els sistemes de protecció
social. Assegurar l’accés a la salut, l’educació de qualitat i l’habitatge són principis bàsics de
tota societat; així també no ho és menys, però, facilitar una vida digna a les persones majors
o en una situació de diversitat funcional o sensorial, amb unes pensions dignes i uns serveis
assistencials que cobrisquen les seues necessitats.
Hem de viure en una societat lliure de discriminacions per raó de sexe, edat, origen, creences
religioses o de pensament. Es tracta d’acabar amb els estereotips patriarcals en els àmbits
laborals, familiars i socials, eradicar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, gènere,
identitat o orientació sexual i, per descomptat, qualsevol tipus de violència física o psicològica
cap a les dones, o als homes, a fi d’aconseguir una igualtat real. Es tracta d’acabar amb la
xenofòbia, la intolerància, el mal entés feminisme o mal feminisme, el masclisme i el classisme,
avançant cap a una societat solidària i inclusiva.
En definitiva, dotar-se d’institucions amb vertadera capacitat d’autogovern i suficiència
financera, de forma que es puguen implementar aquestes polítiques que permeten avançar cap
a un País Valencià de totes i tots, per a totes i tots, més just, més lliure i més igualitari.
Com veieu, tenim tasca per davant, però jo estic convençut que el poble al qual pertany té les
arrels i la gent capaç d’aconseguir-ho.
Gràcies.

Paco Vicedo.
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AJUNTAMENT DE LA VILA DE MURO

MES D’OCTUBRE - NOVEMBRE 2021
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
(REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA)
Del 14 octubre al 27 octubre: VOTACIONS
Presencialment: Ajuntament- de dillluns a divendres, de
9.00h. a 14.00h.
Telemàticament: http://participando.vilademuro.net
Mitjançant l’app:
https://municipapp.diputacionalicante.es/

PARLEM DE LLIBRES
«L’única veritat»

GIMCANA ZOMBI A MURO
(REGIDORIA DE JOVENTUT)
Dia: 31 d’octubre.
Hora: per la nit

CONTA3: Contes de Tardor
(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia: 6 de novembre
Hora: 11.30h.
Lloc: Biblioteca Municipal.

(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia: 21 d’octubre
Hora: 20.00h.
Lloc: Biblioteca Municipal.

JORNADA EDUCACIÓ AMBIENTAL

TEATRE: @Rita_Trobador
(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia: 7 novembre
Hora: 18.30h.
Lloc: CCP.

(REGIDORIA MEDI AMBIENT)
Dia: 23 d’octubre
Hora: De 10.30 a 13.30h
Lloc: Paratge Font del Baladre
Inscripcions: participa@limne.org
tel. 645076533

RUTES GUIADES
(REGIDORIA DE TURISME)
SENDERISME PENYA EL FRARE
Dia: 24 d’octubre
Hora: 9.00h.
Eixida: Ermita Sant Antoni
RUTA MICOLÒGICA
Dia: 14 de novembre
Hora: 9.00h.
Eixida: Ermita Sant Antoni
RUTA MICOLÒGICA
Dia: 28 de novembre
Hora: 9.00h.
Eixida: Ermita Sant Antoni

I VETLADA DE BOXA I KICKBOXING
(REGIDORIA D’ESPORTS)
Dia: 30 d’octubre
LLoc: Pavelló
Hora: 18.00h. fins a les 24.00h.
Venda d’entrades: 678115402

PROGRAMACIÓ MIG ANY FESTER
(REGIDORIA DE FESTES-JUNTA DE FESTES)
CAMPIONAT DE COTOS
Dia: 7 novembre
Hora: 9.00h.
Lloc: Fila Tariks
FILAETES
Dia: 13 novembre
Hora: 18.00h.
Itinerari: Des de l’Avgda. De València (Mercadona) fins a la Plaça de l’Ermita
(Filà Verds)
DISCOMÒBIL
Dia: 13 novembre. Hora: 21.30h. Lloc: Plaça de l’Ermita.

XARRADA
«ACOLLIMENT FAMILIAR»
(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia:18 de novembre
Hora: 18h. Lloc: Centre Social Matzem.

TRIBUTO A
Mª DOLORES PRADERA
(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia: 20 de novembre
Hora: 20.00h.
Lloc: CCP.
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EL CERTAMEN ES VA DESENVOLUPAR, COM A NOVETAT, EN ELS VOLTANTS DEL BATÀ ENTRE L’1 I EL 3 D’OCTUBRE

Tres mil persones van
gaudir del retorn de la
Fira Gastronòmica
L

’Ajuntament de Muro ha apostat enguany per recuperar
la seua Fira del sector Agroalimentari i Gastronòmic, un
esdeveniment que en aquesta ocasió es va celebrar des
del divendres dia 1 i fins al diumenge 3 d’octubre. El certamen
es va adaptar també a la situació sanitària del moment i per
aquest motiu va deixar de celebrar-se en la plaça del Matzem
per a estar situat en l’aparcament contigu al parc del Batà. Tot
això va permetre un millor control de l’aforament i al final
de la Fira es van comptabilitzar un total de 3.000 assistents,
segons la informació aportada pel Consistori.
“Vull donar les gràcies a tots els assistents i espere que la
població haja gaudit d’un gran esdeveniment gastronòmic.
També agraïsc la participació de tots els expositors, ja que
han fet un excel·lent treball. A l’any que ve més i millor”, va dir
l’edil de Turisme i Promoció Econòmica, Aida Martínez, una
vegada finalitzada l’edició de 2021.
La Fira va comptar amb la participació d’uns 22 mercaders que van mostrar articles que van abastar des d’embotits
o dolços fins a productes típics del municipi. Així mateix, el
parc del Batà es va habilitar com a espai per a poder degustar

amb total seguretat les viandes adquirides, i dins del recinte va
haver-hi també actuacions musicals així com activitats per als
més xicotets. “Estem molt contents d’haver recuperat aquesta
Fira perquè això ha suposat fer un pas important després de tot
el que hem viscut en els últims mesos a causa de la pandèmia”,
va postil·lar l’alcalde, Gabriel Tomás.
INAUGURACIÓ

La Fira va obrir les seues portes en la vesprada del divendres
1 d’octubre i ho va fer amb l’acte de la inauguració oficial,
una cerimònia que va reunir una destacada representació
institucional tant de l’Ajuntament com de localitats veïnes o
la mateixa Conselleria d’Economia Sostenible. Precisament
el seu titular, Rafael Climent, va ser l’encarregat de tallar la
cinta inaugural i va tornar a presidir l’obertura d’un certamen “que ajudarà a dinamitzar l’economia local després d’uns
mesos complicats i que ens permet tornar a eixir al carrer,
sociabilitzar, i recuperar les nostres tradicions. La més sincera
enhorabona al Consistori per haver decidit apostar de nou per
aquesta Fira”, va assegurar l’ex alcalde de Muro en l’acte.

ECONOMIA

MURO, octubre 2021

9

35 PERSONES MENYS

Important
descens de la
desocupació
al setembre

El tancament de carrers
beneficia als hostalers
L’Ajuntament de Muro fa un balanç
molt positiu del tancament de carrers
per a l’ampliació de les terrasses de
bars, restaurants i cafeteries. Aquesta
mesura ha estat pràcticament en vigor
durant tota l’època estival i ha permés
als professionals de la gastronomia
ampliar el nombre de taules en els seus
establiments mentre complien amb les
mesures de distanciament, així com
d’aforament establides per la Conselleria de Sanitat.
L’edil de Promoció Econòmica en
el Consistori ha remarcat el bon funcionament de la iniciativa i destaca els
bons resultats que ha deixat en l’hostaleria local. “Hem parlat amb ells i
estan tots encantats perquè han pogut
recuperar ingressos gràcies a que han
pogut tindre més clientela, una cosa
que necessitaven després dels mesos

tan durs que hem viscut des de principis d’any a causa de la crisi sanitària
del coronavirus”, manifestava a la fi de
setembre Aida Martínez.
També l’alcalde recordava que tan
sols s’havia registrat una queixa “la
qual cosa demostra que la societat
murera és molt madura i responsable.
Els nostres veïns han comprés que era
important sacrificar-nos, en qüestions
com per exemple accedir al garatge,
i pensant sempre en el bé dels nostres
hostalers per a ajudar-los a remuntar
la situació tan difícil que han viscut”,
afirmava sobre aquest tema Gabriel
Tomás.
Indicar que aquest suport al sector
hostaler s’ha completat amb altres
accions impulsades per l’Ajuntament
com per exemple bonificacions en diverses taxes fiscals o impostos.

L’evolució de l’atur en l’últim mes
ha sigut molt positiva per a Muro. De
fet, es tracta del major descens de
la desocupació registrada en l’últim
any, amb 35 persones menys apuntades a les llistes del servei valencià
d’ocupació, Labora. Amb això, el
municipi passa de 739 aturats als
704 actuals, la qual cosa representa
la xifra més baixa des de maig, quan
es van comptabilitzar 703 aturats.
La major baixada s’ha produït en
el sector serveis, que recordem ha
sigut dels més afectats pels efectes
de la pandèmia. Així, de les 35 noves
contractacions realitzades al setembre, un total de 28 han sigut en el
citat sector, principalment hostaleria i comerç. Encara així, continua
sent el més perjudicat i ja acumula el
61% de la desocupació en el municipi (431 persones).
Indicar que el descens de l’atur el
mes de setembre ha sigut general
en el conjunt de les comarques de
l’Alcoià i el Comtat, que ara compten
amb 432 aturats menys. Els sindicats
atribueixen aquesta circumstància
a la relaxació de les restriccions a
conseqüència de la millora de la situació sanitària.

TURISME
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AMB LA COL·LABORACIÓ DEL DEPARTAMENT DE TURISME DE L’IES SERRA MARIOLA
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Plaça Palacio:
història i
arquitectura
valenciana

Si fas la vista enrere, més
concretament als segles XVII i XIX,
trobarem en la Plaça Palacio de Muro
el millor exponent de la història i
cultura que ens és pròpia.

Palau de la
Senyoria.
Baix, detall
de ceràmica
d’un dels
balcons.
Dalt, la
plaça Palau.

Casa Alonso
(detall de la
porta).

Alumnat de
primer curs
de Turisme.

A

l’IES Serra Mariola, un curs més es continua
formant alumnat per al sector turístic,
concretament en el cicle de Guia, Informació
i Assistències Turístiques. Gràcies a la bona acollida
del curs passat on l’alumnat feia una pràctica real
escrivint articles sobre recursos de Muro i voltant,
aquest curs, es repeteix de nou la col·laboració
iniciada.

de manera lliure i gratuïta, de la rellevància
històrica, arquitectònica i cultural de Muro,
gràcies als dos recursos històric-patrimonials que
allí s’aglomeren, el Palau de la Senyoria i la Casa
Alonso. Tan sols podrem gaudir d’ambdós edificis
des de l’exterior perquè són propietats privades,
però la riquesa arquitectònica de les seues façanes
és el que ens farà voler anar a visitar-los.

Comencen el primer article sobre un recurs molt
estimat a Muro.

El Palau de la Senyoria, concebut al segle XVII, és
un exemple perfecte de la nostra extraordinària
riquesa cultural. Així ho reflecteix la seua façana,
on podrem apreciar una maçoneria que és única i
ens és pròpia, sent la tàpia valenciana, un sistema
constructiu que des del segle XV és inherent al
territori valencià. La riquesa arquitectònica és
excepcional, però a banda no hem de deixar de
costat el valor històric d’aquesta residència d’estil
renaixentista, ja que va pertànyer a la família

Des del moment en què el Comte de Cocentaina,
Gastón Ruiz de Corella, va esbossar la Plaça
“Palacio”, es concep com a un emplaçament on
gaudir del temps lliure i realitzar celebracions que
ens connecten amb la nostra tradició i cultura. A
més, si decideixes gaudir un matí o una vesprada
als banquets d’aquesta plaça podràs ser testimoni

Corella, més concretament a Gastón Ruiz de Corella.
Els Corella, des del segle XV eren depositaris del
títol de Comte de Cocentaina, un distintiu nobiliari
molt rellevant dins de la Corona d’Aragó.
Si estem gaudint d’una estona a la Plaça “Palacio”,
voltejant una mica el cap, podrem viatjar al segle
XIX, ja que trobarem la Casa Alonso, una residència
familiar que arquitectònicament reflecteix l’estil
propi d’aquest segle. Els propietaris eren una
família de terratinents molt rellevant, així ho
indica l’heràldica de l’escut nobiliari que podem
observar a la porta. Al seu interior trobarem
instàncies pròpies de la producció de vi i d’oli que
ens parlaran de la rellevància de la cultura vitícola
i de cultiu d’oli de la comarca.
No sols a les grans ciutats podem ser testimonis de
la riquesa patrimonial del territori valencià.

MUNICIPAL

MURO, octubre 2021

ES TRACTA D’UN MER TRÀMIT FINS QUE ES MUNICIPALITZE, QUE ÉS LA INTENCIÓ DEL GOVERN

Aprovada la pròrroga del
servei de neteja d’edificis
E

l Ple de l’Ajuntament de Muro va
aprovar el passat 6 d’octubre la
pròrroga del contracte de la neteja dels edificis municipals. L’alcalde,
Gabriel Tomás, va explicar que es tractava d’un tràmit abans que aquest servei
passe a ser gestionat pel Consistori, al
mateix temps que va indicar que amb
aquest procediment s’evita que el contracte passe a estar en precari. “Vam fer
una fórmula d’un contracte d’un any,
prorrogable a un any més, i ara farem
ús d’eixa possibilitat d’ampliació per
a tindre marge d’actuació dins d’eixa
progressiva remunicipalització de serveis, on ja s’està treballant en la gestió
de l’aigua potable o la neteja viària”, va
dir el primer edil.
Des de Compromís van anunciar
la seua abstenció, igual que van denunciar que la remunicipalització de
serveis s’està fent amb molta demora
“per a evitar més càrrega administra-

Imatge del Ple celebrat el passat 6 d’octubre. Foto: Radio Élite.

tiva, i sabent que aquest procés s’està
allargant en el temps, hauríeu d’haver
apostat per una fórmula que per exemple fora de dos anys de contracte ampliables a dos més”, va sentenciar el
portaveu, Vicent Molina.
El PSOE va votar a favor, defensant la
necessitat de fer aquest pas, segons va
dir el portaveu Saúl Serrano, i el PP va

lloar la gestió que està fent el govern
municipal per a posar al dia els contractes en precari heretats de l’anterior
executiu local. “Abans privatitzàveu els
serveis com l’aigua, no actualitzàveu
contractes i ara denuncieu retards en
el procés. Tot molt contradictori”, va
indicar el portaveu popular, Ángel Mollá.

Des de Ciudadanos, el seu portaveu,
Joan Sanchis, també va donar el seu
suport a la proposta, i finalment els
No Adscrits van destacar que la fórmula de contracte d’un any prorrogable
a un altre més era la més encertada
“perque ens permet poder rescindir-ho, sense conseqüències econòmiques greus per a les arques municipals, en el cas que no es complisquen
adequadament les condicions del servei”, va manifestar el portaveu, Kike
Pascual.
Indicar que en el Ple es van aprovar
també diferents modificacions de crèdit, mentre que Compromís va demanar la compareixença dels edils Xelo
Cascant i Juanma Sanchis per a donar
compte de la seua gestió en l’últim
any. El govern local va lamentar aquest
plantejament i va afirmar que Compromís només busca “victimisme polític i
protagonisme mediàtic”.

Obert el termini
de votació dels
Pressupostos
Participatius
La campanya dels Pressupostos
Participatius Actius de Muro ha
entrat en una fase decisiva i fins
al pròxim 27 d’octubre es podran
votar totes aquelles iniciatives que
han plantejat els ciutadans. La
manera de poder-ho fer serà físicament en el mateix Ajuntament, i
telemàticament a través de la pàgina web: http//participando.vilademuro.net.
Recordar que enguany els Pressupostos Participatius porten l’apel·latiu de ‘actius’, fent referència
al fet que els murers han pogut
proposar tot tipus d’activitats per a
realitzar en la localitat al llarg dels
pròxims mesos. No poden sobrepassar els 10.000 euros de màxim
per proposta. “Altra de les novetats ha sigut baixar l’edat de votació als 14 anys. D’aquesta manera
hem volgut implicar als més joves
en processos participatius i eines
col·laboratives”, afirmava l’edil de
Participació Ciutadana, Kike Pascual.

Obra en l’encreuament Quatre
Camins direcció Alquerieta Jordà

L

’Ajuntament de Muro anunciava a la fi de setembre
l’inici de les obres per a
adequar el conegut encreuament de Quatre Camins en direcció a Alquerieta Jordà, uns
treballs que han sigut possibles
gràcies al romanent positiu del
Consistori. D’aquesta manera,
les obres s’han pogut sufragar
per part del mateix Ajuntament,
comptant amb un termini inicial
d’unes quatre setmanes, i un
cost total superior als 47.000
euros.
ACTUACIÓ NECESSÀRIA
La intervenció s’ha centrat en el
canvi de la capa asfàltica així com
el paviment de vorera d’un tram
del polígon industrial de Quatre
Camins, i han sigut executades
per la mercantil TTM21 S.L.
Des de l’àrea d’Urbanisme del
mateix Consistori valoren molt
positivament que s’hagen realitzat
les esmentades obres i consideren
que el resultat d’aquestes serà
molt beneficiós per a les empreses
situades en aquest punt de Muro.
“Desitgem que amb l’actuació
en aquest polígon industrial es
millore tant l’accés a l’Alquerieta
Jordà com el desenvolupament
de l’activitat pròpia de les
naus industrials allí presents”,
manifestava l’edil responsable de
l’àrea, Joan Sanchis.
Aquesta actuació se suma a moltes
altres de manteniment que s’han
realitzat al poble durant els últims
mesos.

Continua avançant el procés per
a la construcció del nou Bracal
L’Ajuntament de Muro va participar a mitjan setembre en la signatura de
l’ocupació parcial de la millora del pati d’infantil que tindrà el nou col·legi
El Bracal. Segons la informació facilitada, van assistir membres de la corporació municipal, representants de la Conselleria d’Educació, l’empresa
constructora, així com l’equip directiu del col·legi. Des del Consistori murer
valoren molt positivament el bon desenvolupament dels treballs i destaquen
que cada vegada està mes a prop l’esperada estrena d’aquesta infraestructura. “Aquest acte és un pas més dins de l’evolució en la construcció del nou
centre educatiu i que marca també el bon ritme de l’obra. Aquest avanç és
molt important per al nostre poble perque per fi es dotarà d’aules dignes
a l’alumnat i al professorat”, va manifestar l’edil d’Educació, Xelo Cascant.
Recordar que el nou Bracal donarà capacitat a 500 alumnes.
El projecte ha suposat una inversió de més de 47.000 euros.

11

12

ACTUALITAT

MURO, octubre 2021

Dos centres de Muro en
l’Encontre d’ensenyants
La Coordinadora pel valencià de l’Alcoià i el Comtat va celebrar una nova
edició de les jornades formatives Encontre d’Ensenyants 2021, amb el títol
de Recursos d’innovació educativa. Un
centenar de docents inscrits, de primària
i secundària, van intercanviar experiències educatives. Enguany, hi van participar dos centres de Muro. Imma Mollà,
del CEIP El Bracal, va presentar ‘Projectes d’aprenentatge amb Etwinning’, molts
últils per a l’ensenyament de llengües, un
projecte que recentment ha estar premiat i reconegut.
D’altra banda, l’IES Serra Mariola va
estar representat per Ana Llopis, del departament de castellà, i Francesc gisbert,

Neus Jordà Sanoguera
Psicòloga humanista

valencià, amb el projecte ‘Teatre i educació’. Des de fa dos cursos l’IES Serra
Mariola treballa el teatre com a optativa,
en primer cicle d’ESO, amb diverses representacions que es poden veure a les
xarxes i més de 50 alumnes involucrats.

El Montcabrer reviu la tradició
dels farolets de la Retreta
El passat 22 de setembre, els alumnes de 4t de primària del col·legi Montcabrer van fer una de les tradicions més antigues dels municipis valencians:
El farol de la Retreta. Una tradició que consisteix en fer un farolet amb un
meló de tot l’any decorat amb una lluna, una escaleta i un sol. Amb el farolet, els xiquets pegaven una volta per Muro cantant la cançò popular. Al dia
següent ho van voler fer de nit, però malauradament va ploure.

Hilari Alonso col·labora
en un vídeo de El Diluvi
La nova producció del grup de música pop El Diluvi, ha comptat amb la
participació de Pep Gimeno Botifarra
i el cantaor murer Hilari Alonso. El
treball es una adaptació del Fandango
d’Onil, experimentant amb sonoritats
electròniques barrejades amb so més
tradicional de bandúrria, acordió i violí. La primera partitura d’aquesta cançó
popular té data del 1910, dins l’obra
Festes d’abril, un teatre musical ambientat a les festes de la localitat d’Onil.

Exigència quotidiana

El vídeo, realitzat sota la direcció de
Nil Pagés i Martí Colomer i gravat en el
Palau fortalesa Marques de Dos Aigües
d’Onil, en poc temps i a hores d’ara ja
ha superat amplament les 150.000 reproduccions i serà presentat en públic
en un esdeveniment proper organitzat per presentar el pròxim disc i que
s’anunciarà oportunament.
Aquesta obra es pot visualitzar en
Youtube fent una cerca de #QuinFandango.

L

’alarma del mòbil. Ja? No pot ser.
5 minuts més. De nou. L’alarma. No
pot ser. Pff. Vinga va, ja queda menys
per a divendres. Cafetera. Tostadora.
Traure del rentaplats. Esmorzar, amb
presses. Posar al rentaplats. Xiquet.
Bon dia i un somriure. Preparar
motxilla. Remugar. Va, adelanta! Fora
somriure. No arribem. Mascareta, que
te l’oblides. Culpa, per anar cridant ja
desde les vuit i quart del matí. Córrer.
Arribar, cotxes impedint passar. Que
tingues un bon dia. Seguim. Cotxe.
Tràfic. Aparcar. No trobe. Per fi! Un
lloc, amb maniobres. Feina. Bon dia,
senc el retràs. Comencem. Hi ha que
fer açò. Hi ha que fer allò. Com va
allò d’allà. Un café? Altre, bo, val. Ho
has acabat? Per a quan estarà? Mal
de panxa. Telèfon. Xats de whatsapp.
Contesta ja. Xat d’amics. Enjuntada,
que no ens veiem mai. Xat de la
família. Enjuntada, que no ens veiem
mai. Xat del grup de pares, disfressa,
manualitat, el llibre d’anglés. Per a
demà. Culpa. Que el xiquet ix d’escola.
Que no arribe. Arribe, uff, i el dinar?
Menys mal que el vam fer anit. Com ha
anat? Que t’has oblidat el necesser de
gimnàstica? A parar taula! Com que no?
Discurs sobre corresponsabilitat familiar
adaptat a edat. Dinar. A llevar taula!
Discurs sobre corresponsabilitat familiar
adaptat a edat. Minisiesta. Impossible
desconnectar. A casa els avis! Farem la
manualitat en tornar. Culpa. Casa els
avis, saluts breus. Adéu, adéu. Feina. A
seguir. No hem cumplit els objectius d’
acabar-ho hui. Demà seguim. El telèfon
intel.ligent diu que no hem complit
els objectius dels passos. Tornem. A
comprar al súper. A peu, així complim
objectius. Açò no, massa calories. Açò
no que té gluten. Açò no que té lactosa.
Açò no, que té sulfats. Açò no, que al
xiquet no li agrada. Açò no que ho
fan a Sudàfrica i hi ha que ajudar als
de prop. Açò no que té plàstic. Açò
no que per a recol·lectar-ho exploten
xiquets. Tornar a casa amb dos carlotes,

una bossa de croissants, i un manoll
de plàtans de la Palma. Croissants al
canto. Arreplegar xiquet. Recollir casa,
desestendre l’estesa de fa tres dies.
Plegar. Guardar la plegada de fa tres
dies. La manualitat! Culpa. Menut xurro.
Fer el sopar. Fer dinar de demà. Vida en
parella? Com ha anat el dia? Bé, com
sempre? I tu? Bé, com sempre.
I bé com sempre, anem. Dia a dia,
la “marxeta”, l’exigència quotidiana,
el viure com si arribàrem tard a una
vida, que sempre s’escapa, que va més
ràpid. Un món accel·lerat i demandant,
al que pareix que no arribem. Presions
pròpies en cada etapa de la vida: la
infància i la presió escolar, l’adolescència,
i la búsqueda de si mateix en un món
canviant, la adultesa i les responsabilitats,
la vellesa i l’exigència de ser jove. Uns
joves que no sempre disfruten de ser-ho,
ocupats en l’exigència de ser grans.
L’exigència és presió. És la vivència de
imperfecció baix un mandat de perfecció.
És la demanda sense alternativa. Negociar
amb l’exigència implica deconstruir-la,
demanar-li no existir. L’exigència de ferho tot, i fer-ho bé. Complir al 100% en
la feina. Ser mares i pares respectuosos
i firmes, al mateix temps, donar el
millor als que més volem. Tindre una
satisfactòria vida en parella, qué és tant
un desig, com una obligació. Una casa
neta, bonica, i “com Déu mana”. Cuidar la
salut. Cuidar els valors de cadascun. I tot
en 24 hores al dia, descontant les vuit que
“toca” estar dormint, perque si uno no
dorm com toca, no està bé, i no pot rendir.
I hi ha que rendir. Exigència d’estar bé.
Riu i sigues feliç. No plores, que estàs molt
lletja. Exigència de viure. Viu experiències,
és que no saps viure la teua vida? Tot té
que ser treballar? Exigència de fer. Fes,
fes, fes. Exigència de parar. Para, para,
para. Si no pares, rebentaràs! I al mig de
tot, l’ansietat.
L’alarma del mòbil. Ja? No pot ser.
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Mans verdes amb motiu del
Dia Mundial de l’Alzheimer

‘Icària’, de La Dependent, es va representar el passat 16 d’octubre.

M

uro va recordar el passat 21
de setembre el Dia Mundial
de l’Alzheimer amb diferents
activitats i, a diferència del passat
2020, enguany si que es va poder eixir
al carrer per a reivindicar la necessitat
de continuar fent visible una malaltia
de la qual Sanitat detecta una mitjana
de vint casos al dia. La jornada s’emmarcava en aquesta ocasió sota el lema ‘Zero omissions. Zero Alzheimer‘
i va servir també per a rendir un reconeixement per als cuidadors; un dels
col·lectius que pateix amb duresa les
conseqüències de la patologia.

Les pedanies
van poder
reprendre les
seues festes a
l’estiu
Després de l’aturada de l’any
passat a causa de la pandèmia, les
pedanies de Muro han pogut gaudir enguany de les seues festes,
amb una completa i variada programació d’activitats. La primera
en fer-ho era Setla de Nunyes, que
dedica els seus festejos a Sant Joaquim i la Verge d’Agost. Hi va haver
teatre, projeccions, jocs infantils,
el tradicional campionat de cotos
y diferents activitats pensades per a
que els veïns tornaren a viure unes
festes plenes. Després va arribar el
torn de Benàmer, que com a més
destacat va acollir una obra teatral
i l’actuació de la Ruta de Contacontes de la Mancomunitat. L’ultima va
ser Turballos, on el Grup Baladre va
interpretar les acostumades danses
en honor a Sant Francesc de Paula.

Des de l’Associació d’Azheimer de
Muro i Comarca (AFA) van preparar
la lectura del manifest i una globutada en el Centre de Dia Benicadell,
tot això acompanyat d’un esmorzar
per als usuaris. També es van efectuar xarrades sobre la prevenció de
demències, es van il·luminar de color verd els edificis municipals, com
la façana de l’Ajuntament, igual que
es va realitzar l’activitat ‘Mans per
l’Alzheimer’, a través de les xarxes
socials. L’objectiu que perseguia era
fer visible la malaltia, i en ella van
participar un bon nombre de veïns,

representants d’associacions locals,
centres educatius, responsables
d’empreses o comerços, la cantant
de Beniarrés Samantha, el conseller
d’Economia Rafael Climent o els regidors del govern local de Muro.
Finalment, es van instal·lar taules petitòries en punts com el Mercat Municipal La Mistera o també el mercat ambulant de Beniarrés, en les quals es va
informar de les activitats així com dels
serveis que es presten des de l’AFA,
mentre que també es van recaptar fons
amb la fi solidària d’atendre les necessitats del col·lectiu.

Festival Provincial
d’Arts Escèniques
La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Muro ha sol·licitat formar
part del Festival Provincial d’Arts
Escèniques 2021 que organitza la
Diputació d’Alacant, i ho farà amb
dues obres de teatre. La primera de
les obres és ‘Icària’, de la companyia
alcoiana La Dependent, representada
ja en el Centre Cultural, i està basada
en l’obra de Pascual Alapont. Compta
amb els actors Jordi Ballester, Pepe Miravete, Gemma Miralles i Pep
Sellés. En la trama res no és el que

pareix i a poc a poc van caient les
caretes.
La segona obra, ‘@Rita_Trobador’,
de la companyia Esclafit Teatre, està
escrita i dirigida per Joan Nave, i la
protagonista de l’obra és una youtuber que ens acosta al món de les
dones i les produccions artístiques
silenciades. La veu de Rita no deixarà
cap espectador indiferent a la seua
butaca. Tindrà lloc el diumenge dia 7
de novembre, a les 18’30 hores, també en el Centre Cultural.
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CONTINUA SENT OBLIGATÒRIA LA MASCARETA EN INTERIORS

La Comunitat estrena una
normalitat sense restriccions

E

l passat 9 d’octubre la Comunitat Valenciana va posar fi a les
restriccions pel coronavirus, tal
com havia anunciat dies abans el president de la Generalitat, Ximo Puig. En
aquesta jornada festiva van decaure
totes les limitacions d’aforaments en
els establiments, així com activitats en
general, una mesura que va incloure
a l’hostaleria, la restauració i l’oci
nocturn. Aquest últim ja pot tancar a
l’hora contemplada en la normativa
vigent per a cada tipus de locals, mentre que també han tornat els karaokes,
festivals i grans esdeveniments, sense
oblidar que en els bars ja és possible el
consum en barra sempre que es puga
guardar la distància de seguretat.
D’altra banda, el Consell va aprovar
una relaxació quant a l’ús de la mascareta es refereix i aquesta només és
obligatòria ara en espais tancats de
caràcter públic, i a l’aire lliure si no es
pot respectar la distància interpersonal (encara que s’entén com a recomanable). D’igual forma, segons el nou
protocol marcat per la Conselleria de
Sanitat, tampoc es podrà fumar a menys de dos metres d’una altra persona ni
en terrasses.
Apuntar que en els espais d’oci nocturn es podran utilitzar les zones de

MILLOR PRODUCTE PEL SEU CAFÉ ECOLÒGIC

Premi internacional
per a Ubago Cafeteros
ball excepte quan es consumisca i
sempre amb mascareta.
Els aforaments també han decaigut
en les activitats i instal·lacions esportives, com a gimnasos o piscines
(amb mascareta en interior) i en
espais culturals, com a cinemes o
teatres, encara que s’haurà de deixar
lliure un seient de distància quan es
consumisca.
SEUS FESTERES

En les seus festeres, es tornaran a
poder dur a terme totes les activitats

que ara estaven restringides, com discomòbils o karaokes, però sempre
amb les mesures de seguretat assenyalades per a interiors.
Finalment, en les lligues esportives professionals no hi ha nombre
màxim d’espectadors i el límit serà
del 80% en pavellons i del 100% en
estadis a l’aire lliure.
Amb aquest nou escenari tornem a
recuperar quasi la totalitat d’aquella
normalitat que es va veure truncada
al març de 2020 quan va esclatar la
crisi sanitària de la Covid-19.

L’empresa Ubago Cafeteros, situada a
Muro, ha rebut el premi internacional
Eco & Organic Awards Ibèria 2021 al
‘Millor producte innovador en begudes
ecològiques’. Es tracta d’un café ecològic d’origen 100% aràbic que es caracteritza per ser obtingut a través d’un
mètode tradicional, com és l’extracció
per degoteig, utilitzant un format nou
com són els filtres individuals o ‘drip
bags’, convertint-lo en un procés 100%
respectuós amb el medi ambient.
Els orígens seleccionats per a aquest
café ecològic aporten notes, matisos i
sabors que no són tan benvolguts quan

l’extracció és amb màquina d’expresso;
una nova manera de ressaltar les seues
peculiaritats que permet que aquestes
siguen apreciades pels amants del bon
café.
Aquest reconeixement suposa un orgull per a aquesta empresa cafetera, ja
que una de les seues majors premisses
és apostar per la innovació en la producció i torrat del café ecològic. Per a
Jose García, gerent de Ubago Cafeteros,
“aquest premi suposa un important reconeixement en el nostre compromís
per la difusió de la cultura del café
ecològic”.

Juan Fco. Ferràndiz
va presentar a Muro
‘El Judici de l’Aigua’
Recentment s’ha presentat a Muro ‘El Judici de l’Aigua’, la quarta novel·la històrica
publicada per Juan Francisco Ferrándiz,
nascut a Cocentaina, encara que establert a
València, on exerceix com advocat. Les seues novel·les anteriors, ‘Les Hores Fosques’,
‘La Flama de la Saviesa’ i ‘La Terra Maleïda’,
l’han consagrat com un dels autors referents de la ficció històrica espanyola.

vens flors???
anunciant-te ací, t’estarien
veient 15.000 nous clients
Per anunciar-te: 637 77 89 00
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El Muro CF no acaba
de despegar enguany

Carla Reig es proclama Campiona
d’Espanya de caça menor amb gos
L’esportista murera Carla Reig s’acaba d’alçar amb el títol de Campiona
d’Espanya de caça menor amb gos, premi que ve a completar l’ampli palmarés amb que compta la tiradora. El campionat va tindre lloc el passat dissabte
16 d’octubre a Campo de Criptana, Ciudad Real. “Sóc caçadora des que se
caminar, com diu la meua mare, passió que vaig seguir amb el meu pare, i
campiona gràcies a la meua parella, Tino, que m’ha transmés el que em faltava. Em sent tan tan orgullosa, que em falten paraules per a descriure-ho”,
declarava la murera només coronar-se amb la seua gossa Traca Nina.

En el seu últim partit enfront del Pedreguer, el Muro CF es va imposar a domicili per un ajustat 0-1 que va arribar
a conseqüència d’un penal carregat de
polèmica. Segons relaten des de Golsmedia, corre el minut 80 de partit quan
el col·legiat assenyala penal a favor del
conjunt visitant. Des del CE Pedreguer
estan enfadats amb la decisió arbitral
en considerar que el col·legiat no degué assenyalar infracció en l’àrea. I en
el llançament d’aquest penal el Muro
aconseguia marcar i sumar els tres
punts en joc.
Així les coses, els murers es mantenen en la part mitjana de la taula després d’encadenar en l’últim mes una
derrota, dos empats i una victòria en-

front del Racing Benidorm, a casa. Va
començar la ratxa amb un meritori empat a 1 com a visitant davant el primer
classificat, el Jávea, per a perdre a la
setmana següent en La Llometa contra
un altre ben posicionat, el Gandia, amb
un 1-2. Abans del Pedreguer, els de Nacho Cantó es van mesurar amb el Calp
en un partit sense gols.
Aquesta setmana, el conjunt murer
té per davant una important cita a casa d’un competidor directe, com és el
Dénia, per a una jornada després rebre
a l’altre conjunt benidormí del grup 4
de la Regional Preferent, l’Atlètic, en
un encontre a priori assequible per als
murers. No obstant això, hi haurà que
veure què passa finalment.

REGIONAL PREFERENT GRUP IV
PT

J. G.

E.

P.

F. C.

1. Jávea

14 6

4

2

0 13

4

2. Tavernes

14 6

4

2

0 13

4

3. CF Gandia

12 6

4

0

2 10

7

4. Ontinyent 1931 11 6

3

2

1

7

5

5. Pedreguer

10 6

3

1

2

7

3

6. Dénia

9 6

2

3

1 11 10

7. La Nucia B

9 6

2

3

1

6

5

8. Calpe

9 6

2

3

1

5

4

9. SD Sueca

8 6

2

2

2 10

9

10. Muro

8 6

2

2

2

5

4

11. L’Olleria

6 6

1

3

2

7

8

12. Racing Benidorm 6 6

2

0

4

5

8

13. Contestano

5 6

0

5

1

9 10

14. Font d’Encarrós

4 6

1

1

4

6 13

15. Atlético

3 6

1

0

5

5 15

16. Racing Algemesí 1 6

0

1

5

4 14

El murer Hugo
Blanes es perfila
com a jove
promesa del BMX

Muro es suma a la marxa ciclista
Muro va participar un any més en la iniciativa ‘Amb bici per la via verda’,
que va tindre lloc el diumenge 3 d’octubre. Al voltant de 70 persones es van
sumar a aquesta marxa ciclista que organitzen els ajuntaments que formen
part de l’antic traçat del tren Alcoi-Gandia. Sense dubte un matí de naturalesa i ciclisme per a promoure un turisme esportiu i sostenible.

Bones notícies del rider murer Hugo
Blanes Mengual, el qual va competir
el dia 25 de setembre en el Campionat
de la Comunitat Valenciana de BMX
celebrat a Sant Vicent del Raspeig. Hugo
va aconseguir una molt bona tercera
posició en la categoria promesa de 7
i 8 anys. Aquesta categoria és la més
nombrosa de totes i de gran nivell per a
l’edat dels xiquets. Hugo es va clasificar
segon en totes les mànegues, i en la
final va fer una eixida espectacular i
va mantenir en tot moment la tercera
posició. A més, aquesta temporada
Hugo va ser primer als Jocs Esportius
d’Alcoi.

Finalitzades la pista de pàdel i la de multiesport
El Poliesportiu Municipal de Muro està d’enhorabona,
ja que podrà comptar a partir d’ara amb dos noves
instal·lacions per a la pràctica esportiva. Es tracta
d’una pista de pàdel i una de multiesport (amb la
possibilitat de jugar a futbol i bàsquet), les quals
amb un cost aproximat de 50.000 euros, van a
complementar l’ampla oferta esportiva que pretén
donar la regidoria d’Esports.
“Tenim que buscar la manera de fer més accessible
l’esport a qualsevol sector de la població, pensant en
la varietat de gustos i intentant assolir cada vegada

+

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.

més disciplines. Dia rere dia estem construint un
poliesportiu millor, i això és algo que redundarà en la
salut i el gaudi dels nostres esportistes”, comentava el
regidor d’Esports, Kike Pascual.
PROPOSTA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Cal assenyalar que la pista de pàdel era una demanda
de la ciutadania dels Pressupostos Participatius, i
que per a poder jugar s’haurà de contactar amb els
responsables del Poliesportiu per a poder canalitzar i
formalitzar la petició.
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PROP DE 400 ESPORTISTES BASE VAN PARTICIPAR EN LA PRIMERA EDICIÓ DEL TROFEU ‘ESPORTITZA’T’

L’ÚLTIMA

Iniciativa per al foment de
la pràctica esportiva a Muro

L

a regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Muro aposta fermament per
fomentar la pràctica esportiva en el municipi i des de fa uns mesos que
impulsa nombroses activitats sota el lema ‘Esportitza’t a Muro’. Dins
d’aquesta campanya es va dur a terme recentment el I Trofeu Esportitza’t
a Muro, un projecte que va reunir a prop de quatre-cents esportistes base
del municipi. Els més xicotets van prendre part en nombroses competicions
esportives de disciplines com el raspall, el bàsquet, el futbol, tennis o una
carrera d’obstacles, al mateix temps que van gaudir d’una jornada lúdica en
la qual es van promoure també els hàbits saludables. Per al regidor d’Esports
del Consistori, aquest tipus d’iniciatives són molt importants perquè impulsar
l’esport suposa també parar atenció a la salut individual de cadascun. “Tot
això apostant també per la companyonia, la solidaritat i les relacions socials
des de la infància; uns valors que són fonamentals perquè la nostra societat
avance cap al futur”, manifesta el propi Kike Pascual.
Així mateix, el regidor feia un balanç positiu de la primera edició d’aquest
Trofeu i remarcava l’excel·lent acolliment que havia tingut. “Agraïm
moltíssim la implicació que han tingut tots els clubs i les entitats esportives
locals, perque sense ells hauria sigut impossible arribar fins ací, i estem
molt contents perque hem vist que els xavals han gaudit. Hem donat un
nou enfocament a les antigues 12 hores esportives i també hem recuperat
una certa normalitat en la pràctica de l’esport després dels mesos més
durs de la pandèmia”, va concloure Pascual.
La regidoria d’Esports de Muro va felicitar a tots els participants i els va
fer lliurament d’una medalla commemorativa en record d’aquesta jornada
especial. També se’ls va donar un bocata i un refresc perquè pogueren
agafar forces després d’una jornada marcada per la competició esportiva.

