MURO
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MAIG 2021

Homenatge a la Mare de Déu
en un nou any sense Festes

La Junta de Festes descarta celebrar-les enguany però si
obri la porta a organitzar un Mig Any al novembre.

Finalitzen les obres del
Poliesportiu Municipal

L’Ajuntament ha signat la recepció de les obres de
millora de les instal·lacions esportives, ja operatives.

LA INSTAL·LACIÓ HA ENTRAT A FORMAR PART DE LA XARXA COMARCAL DEL CONSORCI DE RESIDUS

Aposta pel reciclatge amb la
cessió de l’ecoparc a Terra
L’Ajuntament de Muro ha procedit ja a la cessió del seu ecoparc fix al Consorci
de Residus Terra, que una vegada s’adjudique el projecte de gestió, assumirà la
seua supervisió i posarà en marxa la xarxa consorciada d’ecoparcs. L’alcalde
de Muro, Gabriel Tomás, ha subratllat que “estem molt contents que per fi

La ciutadania
de Muro triarà
per primera
vegada al nou
Jutge de Pau
Pàgina 17

comencem eixa transició per a complir l’agenda 2030. Muro és un municipi
que sempre ha apostat pel reciclatge en origen, per la qual cosa ja hi ha una
col·laboració ciutadana important i que continuarem treballant”. Un aspecte
destacat és que l’ecoparc donarà ara major servei a la zona.
Pàgina 6

L’alcalde defén
el procés de
participació
per a definir el
futur del Batà
Pàgina 3

Avança la vacunació massiva contra la Covid-19

Vacunes per a l’esperança

S’inicia la
construcció
del nou gimnàs
del col·legi
Montcabrer
Pàgina 8
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AGENDA

MURO, maig 2021

L’Ermita va acollir enguany una multitudinària celebració de les bodes d’Or i de Plata
L’Ermita va acollir enguany la tradicional conmemoració de les bodes d’Or i de Plata dels
matrimonis murers que han arribat als 50 i 25 anys de casats, respectivament. Habitualment és
costum celebrar aquesta efemèride en l’esglèsia, però com enguany no s’han dut a terme les
Festes i la Mare de Déu no ha sigut traslladada en la Baixà, la missa conmemorativa va tindre

INFORMACIÓ D’INTERÉS

HORARIS

■ ALCOI-VALÈNCIA. Laborables: 7:30, 10:00, 17:00. PAS
PER MURO: 7:50, 10:20, 17:20.
Dissabtes: 10:00 (10:20), 17:00
(17:20). Diumenges i festius:
18:00 (18:20).

ALCOI-BOCAIRENT-MURO
■ TAD-Nou servei de Transport a
Demanda Alcoi-Bocairent-Muro-Planes-Denia. Reserves de
dilluns a divendres, de 9 a 13 hores, al telèfon 965 52 05 62. Horari aproximat de pas laborables:
Eixida d’Alcoi a les 13:50 i pas
per Muro a les15:10. Dissabtes,
diumenges i festius, NO hi ha
servei. Informació: https://movilidad.vectalia.es/wp/wp-content/
uploads/2020/06/TAD-Alcoi-Denia.pdf.

VECTALIA ☎ 96 552 05 62

BIBLIOTECA ☎ 96 553 17 68

TRAVICOI ☎ 96 347 04 27
■ VALÈNCIA-ALCOI. Laborables:
13:00, 16:00, 19:30. PAS PER
MURO: 14:35, 17:35, 21:25
Dissabtes: 13:00 (14:35), 19:00
(20:35). Diumenges i festius:
20:30 (22:05).

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

lloc en l’Ermita. Aquesta celebració és ja tota una tradició a Muro on els matrimonis que ho
desitgen participen en una festa litúrgica que consisteix en una mena de renovació dels vots quan
compleixen un quart o mig segle d’unió matrimonial. En aquest 2021, a més, s’han juntat les
parelles de la quinta actual i les de l’any passat, ja que en 2020 no es va poder celebrar.

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 MAIG-JUNY
Dies 20-23

Mª Elodia López

Avda. de Gandia, 65

Dies 24-30

Gozálbez Cebrian

Pl. Ermita, 7

Dies 31-6

Turrión Gozálbez

Avda. País Valencià, 9

Dies 7-13

Mª Elodia López

Avda. de Gandia, 65

Dies 14-20

Gozálbez Cebrian

Pl. Ermita, 7

Dies 21-27

Turrión Gozálbez

Avda. País Valencià, 9

TELÈFONS
Emergèncias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Comisaría de Alcoy . . . . . . . . . . . . 96 533 04 28
Policia Local Muro. . . . . . . . . . . . . 96 553 01 68
Policia Local Cocentaina . . . . . . . . 96 559 01 21
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062
Guàrdia Civil Muro. . . . . . . . . . . . . 96 553 02 14
Guàrdia Civil (Tráfico) . . . . . . . . . . 96 552 12 90
Bombers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Cruz Roja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 651 65 63
Hospital V. Lirios . . . . . . . . . . . . . . 96 553 74 00
Hospital (Urgencias) . . . . . . . . . . . 96 553 74 30
Centre de Salut Muro . . . . . . . . . 96 651 62 28
Centre d’Emergencies municip. . . 96 553 02 09
Correos y Telégrafos . . . . . . . . . . . 96 553 05 08
Aeropuert l’Altet . . . . . . . . . . . . . . 96 691 94 00
Aeropuert Manises . . . . . . . . . . . . 96 159 85 00
Tele Taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 552 37 37
Servi Taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 552 46 46

Radio Taxi L’Alcoià . . . . . . . . . . . . 96 652 30 30
Taxi Muro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .629 021 945
Iberdrola (At. clientes) . . . . . . . . . . 901 20 20 20
Iberdrola (Inciden.-Averías) . . . . . . 96 514 41 76
Seragua (Urgencias) . . . . . . . . . . . 627 57 85 22
Biblioteca Pública . . . . . . . . . . . . . 96 553 17 68
OMIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 553 05 57
Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 553 05 57
Mercat La Mistera. . . . . . . . . . . . . 96 553 16 41
Escola Permanent d’Adults . . . . . . 96 651 71 48
Casa Jubilats de Benámer . . . . . . 96 553 05 70
Turballos, telèfon públic . . . . . . . . 96 651 67 10
Setla de Nunyes, telèfon públic. . . 96 651 66 26
Juzgat de Paz . . . . . . . . . . . . . . . . 96 553 17 70
Poliesportiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 552 94 28
Centre de dia Benicadell. . . . . . . . . 96 553 09 23
Centre Social Matzem. . . . . . . . . . 96 651 61 04

AGENDA
■ TORNEN LES DANSES DE
PALAU A MURO
L’Ajuntament de Muro, de la
mà del Grup Baladre, ha anunciat que enguany torna la tradició de les Danses de Palau
amb una gran dansà que es
durà a terme el dia 5 de juny.
Recordar que l’any passat es
van haver de suspendre per la
pandèmia. Aquest any es recuperen, això si, de forma adaptada a la situació sanitària.

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ CRIDAR
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L’ALCALDE DESMENTEIX QUE EL GOVERN MUNICIPAL VULGA DERROCAR ELS MURALS I DEFENSA EL PROCÉS PARTICIPATIU

“Dins de l’encaix del projecte
del Batà caben altres murals”
L

’alcalde de Muro, Gabriel Tomás, ha volgut eixir al pas de la
polèmica suscitada setmanes arrere entorn de la conservació
dels murals del Batà, qüestió que defensen Acció Cultural del
País Valencià i la Coordinadora pel Valencià de l’Alcoià i el Comtat.
El primer edil murer, no obstant això, no entén la controvèrsia que
s’ha generat, ja que assegura que en cap moment el govern municipal ha plantejat derrocar els murals, sinó que és la pròpia ciutadania, a través del procés participatiu en què es troba immers el
projecte de remodelació del parc del Batà, la que decidirà els usos
i el futur de tot el recinte, inclòs el mur que recorre el perímetre
del recinte i on l’artista Toni Espinar va pintar en el seu moment
als principals exponents de la literatura valenciana.
Com es recordarà, el Batà és de propietat municipal des de
la primavera passada i es vol convertir en un entorn natural
urbà al costat del barri antic del municipi. Durant les últimes
setmanes ha quedat definit l’avantprojecte en l’elaboració del
qual han participat els veïns i també nombroses entitats, els
partits polítics i diversos col·lectius per mitjà d’un procés
participatiu que ja ha entrat en una nova fase. Ara mateix
s’està a l’espera d’ultimar alguns detalls tècnics i fer diverses
modificacions en el document abans de presentar-lo al poble,
però segons els càlculs de Tomás “no tardarà a donar-se a
conéixer el contingut”, alhora que avança que el següent pas
serà convocar el concurs per a la redacció del projecte i la
idea és començar les obres abans que acabe l’any. Encara que
“tot depén de la tramitació administrativa i ja se sap que això
requereix temps i potser no avancem tant com volguérem”,
assenyala.
GRAN VARIETAT DE PROPOSTES VEÏNALS

Pel que fa a les propostes plantejades pels veïns i entitats
durant el procés participatiu previ, l’alcalde apunta qüestions
com una zona infantil, un espai d’activitat per a gent gran, un
amfiteatre o escenari per a la realització d’actuacions, una zona
per a organitzar les paelles típiques, un servei de cafeteria o
quiosc, un pipí-can o parc per a gossos, demanen que es plante
vegetació i espècies d’arbres autòctons, fins i tot s’ha suggerit
també que es traslladen els murals dins del propi recinte. “I per
què no?”, afirma Tomás respecte a aquesta última qüestió, “dins
de l’encaix del nou projecte caben perfectament altres murals si
així es decideix finalment”, assegura.
A propòsit dels murals literaris, Tomás recorda que van ser
creats entre els anys 2017 i 2018, i que “dels 20 que es van
pintar, no hem trobat factura ni cap contracte de cinc d’ells”,
raó per la qual no podia prosperar la petició de Compromís de
sol·licitar la declaració de Bé de Rellevància Local per part de
l’Ajuntament de Muro. “Si la documentació no està completa,
no és possible tramitar la declaració”, remarca. A més, incideix
en què a nivell de seguretat els murs que circumden el parc del
Batà plantegen problemes i així s’ha constatat des d’un punt
de vista tècnic, segons l’alcalde. “Nosaltres pensem que són
fàcilment reproduïbles en un altre lloc, a més, els murs estan en
males condicions per la part de darrere i representen un perill”,
afegeix.
Gabriel Tomás insisteix que “han aprofitat el tema dels murals

Tomás considera que s’està fent campanya per a desprestigiar un projecte que “per primera vegada dóna veu als veïns”.

per a crear una campanya de desprestigi cap al govern
municipal, dient que nosaltres volem tirar els murals, quan
no és així, i el que volen és arruïnar un projecte que per
primera vegada dóna participació i on els veïns tenen veu,
una cosa que fins ara no havia fet aquest Ajuntament”,
destaca.
EN ESTUDI L’ANTIGUITAT DEL MUR

Un altre aspecte important a ressaltar és que “s’ha demostrat
que aquests panells van ser pintats sobre una paret de tapial
d’uns cent metres de longitud, construïda segles arrere,
pel que ara mateix és la Direcció General de Patrimoni la
que està analitzant la qüestió. Els informes que ens remeten
seran decisius perquè abans que assegurar els murals

literaris, potser cal salvar un mur que atresora molts anys
d’antiguitat”, explica.
5.000 METRES PER A DEFINIR ELS USOS

L’alcalde acaba posant l’accent en que el procés participatiu
que decidirà el futur d’aquest espai urbà, que compta amb
més de 5.000 metres quadrats de superfície, “continua
obert”, per la qual cosa insta els col·lectius que s’han
mobilitzat per a evitar l’enderrocament dels murals a “que
deixen que avance el procés, perquè no hi ha res decidit en
aquests moments”, reitera. “Nosaltres no estem en contra
de la cultura, com se’ns ha arribat a acusar, el que volem és
implicar a tot un poble en un projecte important i il·lusionant
que serà el que els veïns vulguen que siga”, conclou.
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ELS ACTES EN HONOR A LA PATRONA VAN COMPTAR AMB UNA DESTACADA PARTICIPACIÓ

La Mare de Déu va tindre
el seu homenatge en un
nou any sense Festes
M

uro ha viscut el segon any consecutiu sense les seues
Festes de Moros i Cristians a causa de la pandèmia del
coronavirus però, a diferència de l’any anterior, si que
s’han pogut celebrar algunes iniciatives d’homenatge a la Festa sota
les corresponents mesures sanitàries i de seguretat per a frenar
l’aparició de nous brots.
El segon cap de setmana del mes de maig, coincidint amb la festivitat de la Verge dels Desemparats, les Clavarieses i els Clavaris
de la Mare de Déu van preparar una missa en honor a la patrona
que va tindre lloc a les 12 del migdia del dissabte dia 8, en l’Ermita, i a la qual va acudir com a predicador Jesús Rodrigo, vicari
de Muro fins l’any passat. A més la Confraria de la Mare de Déu
va habilitar una sèrie de recipients en l’altar de l’ermita perquè
tots aquells que ho desitjaren pogueren passar pel temple per a

realitzar l’ofrena floral a la Verge dels Desemparats durant tota la
setmana posterior.
D’altra banda, el diumenge 9 de maig va haver-hi una altra missa
en el seu honor en la parròquia de Sant Joan Baptista, al migdia,
presidida pel quadre de la patrona que antany recorria les cases de
la localitat per a acompanyar especialment als malalts i impedits. A
això se li van sumar també voltejos manuals de campanes a la torre
de la parròquia, que van ser executats per la Colla de Campaners
del Comtat durant tot el matí i en el transcurs de l’eucaristia.
Les celebracions religioses en honor de la Verge dels Desemparats continuaren en l’Ermita durant els dies següents amb el
Quinari, un homenatge especial els matrimonis que han complit
els 25 i 50 anys com casats en 2020 i 2021, així com una missa en
record dels festers difunts el diumenge dia 16.
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La Unió Musical
recorda el 50
aniversari de ‘La
Penya El Frare’
La Unió Musical de Muro va voler rendir un homenatge especial a la Festa i per a això va preparar
un interessant concert que va servir també per a
recordar el cinquanta aniversari de la composició
del pasdoble ‘La Penya El Frare’ creat pel compositor local Francisco Esteve Pastor. En la mateixa audició, que va arrancar amb el volteig de
campanes de l’Ermita i el tret d’una traca, José
Cascant va exercir de narrador fent un recorregut
per cada acte de la Festa murera, al mateix temps
que van actuar el Ballet d’Elena Tudela al costat
de la Xafigà.
El repertori del concert va incloure la interpretació del ‘Himne a Muro’ i ‘La Penya El Frare’,
tots dos de Francisco Esteve Pastor, seguides de
la marxa cristiana ‘Jésica’ de José Rafael Pascual
Vilaplana, la marxa mora ‘Xavier El Coixo’, de Joan
García Iborra i José Rafael Pascual, o el pasdoble
‘Al meu Muro’, de Paco Esteve. També es va poder
escoltar el pasdoble ‘De la Plaça a l’Ermita’ i la
marxa cristiana ‘Archaeus’, les dues de Pascual
Vilaplana; la marxa cristiana ‘L’Ambaixador Cristià’ de Rafael Mullor Grau, i la marxa de processó
‘Osanna in excelsis’ d’Oscar Navarro; el pasdoble
‘Enyorant a Muro’ de Rafael Alcaraz, la marxa mora ‘Moros del Rif’, també d’Alcaraz, i el pasdoble
‘Penyacadell’, de Francisco Esteve Pastor.
Finalment es va poder escoltar l’Himne a la Mare de Déu dels Desemparats, que va ser corejat
amb força per tots els presents, mentre es podia
contemplar des de la Plaça d’Ermita la figura de la
patrona situada en el seu cambril dins del temple.
El conseller d’Economia Sostenible de la Generalitat Valenciana, Rafael Climent, i l’alcalde de Muro,
Gabriel Tomás, van presidir aquest concert, dirigit
per Rafael García Vidal, que va servir també per
a evocar la nostàlgia que senten els murers i les
mureres per les seues Festes en honor a la Verge
dels Desemparats.

Paco Vicedo: “No contemplem fer les
Festes a la tardor però si un Mig Any”
La Junta de Festes de Muro ho té clar i no contempla celebrar les Festes de
Moros i Cristians en els mesos de tardor, a pesar que la Conselleria de Sanitat ha
obert la porta al fet que es puguen dur a terme festes patronals en la Comunitat a
partir de l’1 de setembre. El president de l’entitat, Paco Vicedo, insisteix de nou
que les característiques que tenen els Moros i Cristians de Muro impedeixen
executar uns festejos amb restriccions. “Les nostres Festes tenen un format en
el qual el públic s’amuntega als carrers i on es desenvolupen actes amb una
gran participació com les Entrades. Veiem inviable limitar tot això i fins i tot ens
resultaria impossible dur a terme dinars o sopars en les filaes, ja que seria molt
difícil garantir el compliment de mesures. Tots els agents implicats en la Festa, i
especialment els càrrecs, són partidaris d’esperar a maig de 2022 per a poder
eixir al carrer amb garanties i amb tota l’esplendor que el nostre poble mereix”,

afirma. A més, el president remarca el perjudici econòmic que suposaria fer les
Festes de 2021 i 2022 amb tot just sis mesos de diferència. “Això és totalment
inviable a Muro, pel nombre de festers que som, i perque molta gent ara està
patint amb duresa les conseqüències econòmiques derivades de la crisi del
coronavirus. El més lògic és esperar per a, si es pot, celebrar les Festes en gran
a partir de l’any que ve”, detalla Vicedo.
Finalment, des de la Junta de Festes obrin la porta a poder celebrar el Mig
Any al novembre: “Si es manté la normativa com fins ara estarem en condicions
després de l’estiu de preparar un programa d’actes digne per al Mig Any i treballarem per a fer possible el fet d’eixir a desfilar pel carrer en l’Entraeta. Serà la
millor manera de tornar a la normalitat i iniciar el camí cap a les espectaculars
Festes que viurem a partir de la primavera”, postil·la Paco Vicedo.

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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L’acte va tindre lloc a principis de maig amb la presència de la presidenta de l’entitat, Isabel López, i de l’alcalde de Muro, Gabriel Tomás, entre altres responsables locals.

UNA VEGADA ADJUDICAT EL PROJECTE DE GESTIÓ, S’INICIARÀ UN PROCÉS DE READAPTACIÓ I INFORMATITZACIÓ PER A MILLORAR EL SERVEI

El Consorci Terra rep la
cessió de l’ecoparc de Muro
L

’Ajuntament de Muro ha procedit ja a la cessió del seu
ecoparc fix al Consorci de Residus Terra, que una vegada
s’adjudique el projecte de gestió, assumirà la seua supervisió i posarà en marxa la xarxa consorciada d’ecoparcs. L’acte
va tindre lloc el passat 3 de maig en les pròpies instal·lacions
de l’ecoparc, i va comptar amb l’assistència de la presidenta de
Terra, Isabel López, l’alcalde de la localitat, Gabriel Tomás, del
regidor de Serveis Municipals, Enrique Pascual, de l’edil de Medi Ambient, Juan Manuel Sanchis, i del primer tinent d’alcalde
de Beniarrés, Juan José Tomàs.
El Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV)
recull les diferents tipologies d’ecoparcs i el de Muro està
catalogat com a tipus B, encara que amb una reorganització
de la parcel·la, que té 1.500 m², es pot augmentar el nombre
de contenidors perquè la instal·lació es considerara de tipus
D, que és la més completa. La configuració de l’ecoparc
adaptat comptaria amb un recorregut exclusiu per als usuaris,
accedint i eixint per accessos a tots dos extrems de la fita
frontal de la parcel·la, mentre que els camions accedirien
per un accés frontal. També es traslladaria la zona coberta
de recollida de residus perillosos i RAEEs a la zona de
recorregut superior, es construiria una nova caseta de control
i s’implementaria la instal·lació del sistema integrat de gestió.
Així mateix, està previst que es renoven contenidors i equips,
la instal·lació del sistema integrat de gestió i una nova
senyalització, per la qual cosa a partir d’ara començarà un
procés de readaptació, autorització i informatització per a
oferir un servei consorciat.

MAJOR SERVEI

Un altre aspecte destacat és que duplicarà el seu horari
d’obertura, passant de 30 hores setmanals a 60. A més,
aquesta nova instal·lació servirà com a base logística dels
ecoparcs mòbils.
L’ecoparc de Muro donarà també servei als municipis
d’Alqueria d’Asnar, Gaianes, Benimarfull, Agres, Alcosser

de Planes i Alfafara, encara que en el cas d’aquests dos
últims comptaran també amb la implantació de sengles àrees
d’aportació.
L’alcaldessa de Xixona i presidenta del Consorci Terra ha
destacat que “l’objectiu amb totes aquestes millores que
s’implementaran en l’ecoparc de Muro és acostar el servei als
ciutadans i ciutadanes, per a millorar, per a ser més eficients
i complir els reptes que ens planteja l’agenda 2030. Permet
reciclar més, fer realitat l’economia circular, deixant arrere
èpoques passades en les quals els residus s’amuntegaven i poc
més. Ara hem de gestionar i ser exemplars, i totes aquestes
millores van en aquest sentit”. Així mateix, ha destacat que
es passe de la tipologia B a la D, “que és la més alta dins de
la categorització dels ecoparcs fixos que marca la normativa.
Anem cap avant i de la mà dels 37 municipis del Consorci
Terra”.
FERMA APOSTA PEL RECICLATGE

Per part seua, l’alcalde de Muro, Gabriel Tomás, ha subratllat
que “estem molt contents que per fi comencem eixa transició
per a complir l’agenda 2030. Considerem que hi ha tres pilars
bàsics, un és que aquests ecoparcs són l’eina per a impulsar
eixa economia circular i és necessari per a donar una
solució al reciclatge i la reutilització. El segon pilar és l’eix
corporatiu, eixa unió entre pobles per a aconseguir arribar a
un objectiu comú, amb estratègies conjuntes. I, finalment, la
importància de la conscienciació ciutadana, que es treballarà,
perquè la població sàpia quins són els beneficis que obté
amb aquest sistema que s’implantarà. Muro és un municipi
que sempre ha apostat pel reciclatge en origen, per la qual
cosa ja hi ha una col·laboració ciutadana important i que
continuarem treballant”.
Altres ajuntaments de l’àrea d’influència del Consorci Terra
també han procedit a realitzar la cessió o estan ultimant-la,
com són els consistoris d’Alcoi, Ibi, Sant Joan d’Alacant,
Xixona i Agost. La resta de localitats estan pendents de

diferents tràmits administratius per a procedir a la cessió
gratuïta i definitiva de la corresponent parcel·la al Consorci.
XARXA FORMADA PER 14 INSTAL·LACIONS

La posada en marxa del Projecte de Gestió d’Ecoparcs és un
dels objectius principals de l’entitat per a aquest exercici.
Aquest inclou una xarxa formada per 14 ecoparcs, 9 dels
quals serien de nova construcció i que se sumarien als ja
existents de Sant Vicent del Raspeig, Xixona, Muro d’Alcoi,
Ibi i Benilloba, en els quals caldria implementar diverses
millores, a més de 5 àrees d’aportació. A la fi del passat any
la Junta General del Consorci Terra va donar llum verda als
pressupostos que incloïen la partida necessària per a donar
inici d’aquest Projecte de Gestió d’Ecoparcs que avança amb
pas ferm.
Totes aquestes actuacions que duu a terme el Consorci Terra
estan encaminades a complir els objectius de l’Agenda 2030
en el marc de la legislació europea en matèria de residus,
així com la normativa aplicable en la Comunitat Valenciana,
el Pla Integral de Residus (PIRCV). Aquests passos són
imprescindibles per a continuar avançant cap a un model
d’economia circular que preval l’aprofitament dels recursos
a través de la reutilització i el reciclatge, per al que resulta
necessària la implicació i col·laboració de tots els ajuntaments
de l’àrea de gestió.
El Consorci Terra està format per municipis de les comarques
del Comtat i part de l’Alcoià i l’Alacantí: Agres, Alcoleja,
Alcosser de Planes, Alfafara, Almudaina, l’Alqueria d’Asnar,
Balones, Benasau, Beniarrés, Benilloba, Benillup, Benimarfull,
Benimassot, Cocentaina, Facheca, Famorca, Gaianes, Gorga,
Millena, Muro d’Alcoi, l’Orxa, Plans, Quatretondeta i Tollos, al
costat d’Alcoi, Benifallim, Ibi, Penàguila, Tibi, Agost, Aigües,
Busot, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig,
la Torre de les Maçanes i Xixona. Al costat d’aquestes 37
entitats locals, són membres del Consorci Terra, la Generalitat
Valenciana i la Diputació Provincial d’Alacant.
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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
CULTURALS A MURO D’ALCOI

AJUNTAMENT DE LA VILA DE MURO

MES DE MAIG - JUNY 2021
CONCERT DE GUITARRA
(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia: 22 maig
Hora: 19.00h
Lloc: Casa de Ferro

CICLOTURISME – RUTA DE LES PEDANIES
(REGIDORIA DE TURISME)
Dia: 23 maig
Hora: 10.00h
Eixida: Des de Tourist Info.

RUTA
GASTRONÒMICA:
Pericana i Oli
(REGIDORIA DE TURISME)
DIA: 30 maig
Hora: 10.00h
Eixida: Des de Touris i Info.

CONFERÈNCIA
CARLES CORTÉS
(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia: 4 de juny
Hora: 11,15h
Lloc: CCP

LES DANSES DE MURO
(REGIDORIA DE CULTURA)

CONSTRUINT MEMÒRIA

Dia: 5 de juny
Lloc: Carrer i Plaça del Palau
Hora: per determinar.

(REGIDORIA DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA)
Dia: 25 maig
Hora: 19.15h
Lloc: CCP

XXVI FESTA DEL LLIBRE
«amerats en lletres»
(REGIDORIA DE CULTURA)
Del 10 al 20 de juny.

PRESENTACIÓ LLIBRE
«La mare i el meu món»
(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia: 27 maig
Hora: 19.30h
Lloc: Biblioteca Mpal.

ESCOLA D’ESTIU MURO 2021
(REGIDORIA D’EDUCACIÓ)
De l’1 al 30 de juliol
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EL TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS ÉS D’11 MESOS, SEGONS INFORMA L’AJUNTAMENT

Signada l’acta de les obres
del gimnàs del Montcabrer
E

l passat 22 d’abril es va dur a terme
la signatura de l’acta de replanteig
per a l’inici de les obres del nou
gimnàs del col·legi públic Montcabrer de
Muro. Des del Consistori, a través de les
àrees d’Urbanisme i Educació, van explicar
que aquests treballs es duran a terme dins
del Pla Edificant que impulsa la Conselleria
d’Educació de la Generalitat Valenciana per
a la millora dels diferents centres educatius
de la Comunitat.
Després de la signatura de la citada acta
de replanteig es procedirà a l’execució
de les obres en un termini no superior
als 11 mesos. El pressupost adjudicat per
aquesta intervenció, tal com ha reiterat el
consistori murer, és de 392.000 euros.
A la signatura de l’inici d’aquestes
obres van assistir l’arquitecte Fernando
Gozàlbez; el director del projecte,
Ignacio Vicedo; el director de l’empresa
adjudicatària Navecon i Contractes,
l’alcalde, Gabriel Tomás, i l’edil
d’Urbanisme, Juanma Sanchís.

Programen una
nova edició de
l’Escola d’Estiu
per al juliol
La regidoria d’Educació de
l’Ajuntament de Muro ha programat una nova edició de l’Escola
d’Estiu per al mes de juliol. Es
realitzarà al col·legi Montcabrer i
està pensada per a alumnes de 3 a
12 anys. L’horari serà de 9 a 14 i
comptarà amb activitats d’oci, tant
lúdiques com educatives, adaptades a la situació sanitària actual.
Per a més informació i reserva de
plaça cal dirigir-se a la regidoria o
contactar amb Sea Eventos.

Imatge del col·legi Montcabrer facilitada per l’Ajuntament de Muro.

L’IES Serra Mariola
és seleccionat per al
‘Reto Big Data’
El grup d’alumnes de 2n de Batxillerat de
l’IES Serra Mariola format per Pau Ferrer,
Javier Miñana, Alexandre Simó i Younes El
Maach, tutoritzats pel professor d’informàtica Rafael Molines, han sigut seleccionats com
a finalistes del ‘Reto Big Data’, organitzat per
Educaixa a nivell nacional i que ha comptat
amb un voltant de 1000 equips (siguent l’únic
equip seleccionat de la Comunitat Valenciana). Degut a la situació actual provocada pel
Covid s’ha hagut de realitzar de forma virtual
des dels mateixos centres finalistes. En aquest
campus que va tindre lloc els dies 4, 5 i 6 de
maig, estaven reunits tots els equips dels 4
challengues, en total més de 350 alumnes i 80
docents d’Espanya, Portugal i Colòmbia.

Activitats diverses per al foment de
la lectura durant el mes de maig
L’IES Serra Mariola dedica el mes de maig al foment de la lectura amb
una variada sèrie d’activitats. La representació teatral de ‘La festa pijama’,
a càrrec d’alumnes 2n d’ESO, dirigits pels professors Ana Llopis i Francesc
Gisbert; el taller de Rap, amb el grup Atupa, de 2n d’ESO; les sessions de
contacontes amb Eva Andújar, de 1r ESO; el recital de Poesia la Rosa de
Paper, amb els artistes Jordi Carbonell i Carles Llinares, per als alumnes de
4t; diverses conferències, tallers i visites d’autor; i la ruta literària per l’Alcoi
industrial i modernista, amb els professors Rafa Enguix i Francesc Gisbert.

Campanya per a visibilitzar els
micromasclismes en la societat

Responsables de la campanya duta a terme per Serveis Socials.

El passat dilluns dia 17 de maig va tindre lloc a Muro
una Jornada contra la violència de gènere emmarcada
dins la campanya provincial contra les violències masclistes de la Diputació d’Alacant. Aquesta campanya pretén
informar a la ciutadania i sensibilitzar-la contra les violències masclistes.
“L’Ajuntament de Muro té un clar compromís de treballar contra la violència de gènere a través de la sensibilització i la prevenció”, han explicat fonts municipals.
El departament de Serveis Socials i Igualtat de Muro va
optar per desenvolupar la iniciativa dels ‘Micromasclismes’ amb l’eslògan #somiguals. Els micromasclismes, tal
com va definir Luis Bonino en els anys 90, són una sèrie
de pràctiques quotidianes imperceptibles per als altres, ja
que són situacions normalitzades i invisibles. Per tant, es
fa necessària una plena visibilització i es tractaria d’evi-

denciar-los a través de la sensibilització.
ÀMBITS EDUCATIU I COMUNITARI

Tenint en compte aquests plantejaments, la iniciativa que
s’ha dut a terme a Muro s’ha concretat a dos nivells: 1- Àmbit educatiu (a través d’un taller dirigit a 1r i 2n de l’ESO).
2.- Àmbit comunitari (confecció del protocol d’actuació
per a dones víctimes de violència de gènere; mural per a la
igualtat; senyals urbans en les entrades i en places i parcs;
vídeo realitzat amb la col·laboració d’associacions, entitats i
ciutadans en general on hi ha hagut grans aportacions.
“Amb els micromasclismes es contribueix a la desigualtat,
ja que són comportaments i actituds molts subtils que perpetuen els rols de gènere. Entre totes i tots podem lluitar per
erradicar-los i així apropar-se cada vegada més a la igualtat”, conclouen des del departament.
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Talleres Auto Muro, el valor
de l’atenció personalitzada
El sector de la mecànica
és un d’aquells on
l’experiència dels
seus treballadors, i la
confiança requerida pels
clients, suposen un valor
essencial. A Talleres Auto
Muro treballen cada dia
per intentar complir amb
aquesta màxima.
Obert en 2016 a càrrec
de Ximo Camps i Rafa
Margarit, aquest servei
mecànic instal·lat a
Muro s’ha especialitzat
tant en la reparació de
vehicles com en la venda
d’automòbils d’ocasió, km
0 i nous. Encara que van
obrir inicialment com a
taller, poc menys d’un any
després aquesta parella
de mecànics va decidir
ampliar la seua oferta
amb la venda de vehicles.
Ximo reconeix que avui
dia la venda d’automòbils
s’ha vist afectada
enormement per la crisi
sanitària, encara que
el ritme de reparacions
continua sent el mateix
que en temps previs a la
pandèmia. De fet, fa poc
més d’un mes han hagut
de contractar els serveis
d’un jove mecànic que va
estar realitzant pràctiques
anteriorment al taller. La
seua plantilla la conforma
també una persona que
s’encarrega de les tasques
administratives.
La major part de la
seua clientela és de
Muro, encara que gent
de diferents punts de la
comarca també confia
en els seus serveis. Ximo
Camps reconeix que

la confiança i el tracte
personalitzat són dos dels
elements que distingeixen
al seu taller dels
concessionaris oficials. “Allí
no veus què fan amb el teu
cotxe. Et limites a deixarlo en recepció, expliques el
problema, i et fan passar
per caixa. Nosaltres en
canvi aconsellem al client,
ensenyant i explicant-li-ho
tot abans de fer qualsevol
classe de reparació al seu
vehicle”.
Aquesta vocació per
oferir una atenció
personalitzada els porta
a cobrir tot l’espectre de
reparacions mecàniques,
tot i que “en un 10%
dels casos és necessari
recórrer a la casa oficial”.
S’encarreguen fins i tot
d’actuacions de xapa i
pintura, que en el cas de la
segona deriven a un pintor
de confiança.
Per tal d’afrontar amb
garanties el reciclatge
continu que requereix
el món de la mecànica,
Talleres Auto Muro
pertany al grup CGA de
distribució de recanvis per
a Espanya i Portugal. El
fet de pertànyer a aquesta
xarxa els reporta serveis
d’assistència telefònica,
o inclús la possibilitat
de realitzar cursos de
formació, entre altres
avantatges. “Has de
renovar-te tot el possible,
perquè la mecànica
ha anat evolucionant
molt. Per molts anys
d’experiència a la professió
mai s’acaba de conéixer
tot”, conclou Ximo Camps.

Horari: Dilluns a divendres 8 a 14 h i de 16 a 19 h.
Ubicació: Avinguda de València 76, baix. Telèfon: 96 553 13 90
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Torna a recordar els plats
casolans de Muro

U

n dels principals ingredients de
l’estimada dieta Mediterrània, és
l’anomenat or líquid, l’oli d’oliva que
s’elabora i produeix en la zona d’oliveres a les
faldes del Parc Natural Serra de Mariola.
El plat típic per excel·lència és la pericana, es
diu que procedeix dels treballadors del camp
que elaboraven quan anaven a fer la trilla
o el sega i arribaven esgotats. Aprofitaven el
foc per a rostir el pimentó que posteriorment
mesclaven amb la resta d’ingredients.
Els ingredients principals són pimentó sec
enforcat que s’asseca a l’aire durant almenys
un any, conegut com a bajoca, no és picant,
també porta bacallà (una altra alternativa és
el capellà assecat), all, aigua, sal i oli d’oliva
verge extra. En l’actualitat hi ha empreses que
ho comercialitzen com a recepta autòctona.
Hi ha moltes maneres de consumir-ho, amb
un bon pa casolà, untada en torrades, com
a condiment, com a guarnició, o inclús en
amanides. Com veieu una elaboració molt
versàtil.
Els pimentons es poden trobar en qualsevol
verduleria o al mercat La Mistera que és el
mercat municipal on es troben una gran

varietat de productes típics de la zona.
És sorprenent com hi ha plats que han
conservat la recepta original com per exemple
l’olla de blat picat, procedent d’abans de
l’aparició dels molins. La base de l’alimentació
era el blat, l’ordi i el segó de blat. En aquesta
zona els grans de blat picats i nets d’escorça
reben el nom de mentirons o granyons. Encara
hui dia hi ha famílies que conserven els
morters de pedra, imprescindible per a picar
els grans de blat i espellofar-los.
El restaurant Casa Calvo de Muro ens dóna
l’oportunitat de degustar l’olla de blat picat
tots els dimecres en el seu menú de migdia. Un
plat similar, però no igual és l’olleta de músic,
plat originari d’Alcoi.
Aquest tipus de guisats substanciosos es
feien per a ajudar a combatre el fred del dur
hivern, a més s’elaboraven amb ingredients
que donava la terra i que es conservaven en el
rebost durant temps.
Altres menjars molt característics de la zona
i voltants són l’arròs al forn i les bajoques
farcides. Amb la gran varietat d’hortalisses
que podem trobar en el mercat us suggerim

preparar alguns d’aquests plats, faves
sacsades, renyons de masero o l’espencat.
A qui no li abelleix un bon dolç? Si passem a
les postres, es pot gaudir del codonyat, la coca
de canonge, coneguda com a coca de llanda i
el dolç de tomaca. Sense oblidar les figues i la
carabassa al forn que són fruits del terreny.
I si no t’atreveixes a elaborar tu mateix
aquests plats, degustar-los en qualsevol dels
restaurants de la zona és delectar el paladar.
Per a finalitzar caldria destacar l’intercanvi
anual de llavors que té lloc a Turballos des
de fa 13 anys, una manera de promocionar
i conservar la biodiversitat agrària de la
Comunitat Valenciana. De la mà de l’associació
per a la Promoció i la Conservació de la
Biodiversitat Agrària del País Valencià,
Llavors d’ací organitza una trobada de llavors
consolidada al territori, on es pot gaudir de
les millors espècies vegetals, per acollir i per a
sembrar.
Alumnat del cicle formatiu de Grau Superior
de Guia, Informació i Assistències Turístiques
de l’IES Serra Mariola
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No podem parlar de Muro
d’Alcoi sense destacar
la gastronomia que a
més comparteix amb
altres poblacions de la
muntanya com Alcoi, Agres,
Cocentaina...

Familia Elvira Monllor Domenech.

Bar Casa Pedro Cobos, Alcoi.
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Que ve el llop
Neus Jordà Sanoguera
Psicòloga humanista

E

ls llops mosseguen. Canvien el seu pelatge gris pel blanc dels borregos quan els convé. Trauen urpa i dent quan creuen oportú.
Tots tenim un llop dins, a sovint ben nugat, a sovint, endormiscat, i en el millor dels casos, domesticat: podem fer ús d’ell
quan toca, sense necessitat ninguna de mossegar, simplement mostrant les dents. Altres vegades, el llop està desbocat i pega
dentellades a qui es creua; xicotetes a voltes, grans altres, deixant ferides que no sempre es curen amb la tirita del perdó.
Com ens manegem en la nostra pròpia agressivitat té molt a veure amb com manegem la dels demés. Suposa un mecanisme natural que,
ancestralment, ens portava a defendre’s d’atacants i depredadors, a conseguir aliment, a preservar la cova i la vida. Hui en dia l’aliment
és la feina, la cova la seguretat personal, la vida, la dignitat. Els depredadors són aquells que, desmaiats de fam a les seues vides, roben la
vitalitat dels altres alimentant-se de la seua por. En aquest sentit, els “abusons” no són sinó famolencs emocionals, que busquen el seu poder
devorant el dels demés. Per tant, l’agressivitat, o el llop intern, si és útil en l’existència, encara que només siga perque els altres, també el
tenen. I quan un llop d’ulls rojos s’acosta amb mirada assassina, més ens val córrer, o ensenyar també, les dents. Les dents a la simbologia
profunda signifiquen això: defensa, o agressió (encara que poden tenir molts més significats: creixement i maduració, per exemple) i el
somni habitual de veure’s perdre les dents, tantes vegades associat a mort, no té perque significar-ho. Moltes voltes revela una agressió que
estem patint, i a la que no responem. Una mort, si, però interna, la de la pròpia força.
El llop per tant, ens connecta amb la nostra part salvatge, instintiva. On el tenim? El tenim nugat mentre tot el que diríem i no
diem ens pega mil voltes pel cap? Ens peguem dentellades a nosaltres mateix quan el que realment necessitariem es pegarli-les al patró abusiu, a la parella egoista, al company envejós…? Moltes voltes, si. Ens fem sang quan voldriem fer-la. Ens
agredim (ens diem que som dèbils, per exemple) quan el que necessitariem és que ens deixen d’agredir, l’altre amb el seu
tracte injust, i nosaltres mateix, amb l’autocrítica. Per a il·lustrar-ho, un conte:
Vet aquí una vegada, Capuxeta Vermella que anava passejant pel bosc. No hi era soles, anava amb el seu gos, un imponent animal blanc,
hereu dels llops de les muntanyes. El gos tenia un pelatge suau, unes dents poderoses, i sempre acompanyava a Caputxeta encara que ella
no sempre li fera cas. De camí a casa de l’àvia, Caputxeta es va trobar amb el Llop gris, que portava al sobre una bonica i caríssima pell
de borrego, de marca bona. El gos de la xiqueta es posà en alerta, havia notat el seu olor intens, la mirada famolenca, i sabia que aquell
borrego no era cap bona companyia. Va lladrar tractant d’ advertir-la, però Caputxeta li va dir: Qué maleducat eres, gosset! Disculpa, li va
dir al llop, no se que li passa. El Llop i la Caputxeta van fer el camí junts a casa de l’àvia, mentre deixa al seu animal amb corretja i boçal
i així tenir un poc de pau per a conversar amb el Llop, ja que Caputxeta tenia que ser amable! Ella estava molt ben educada. Quan el
llop, confiat en que el gos estava ben nugat, va veure indefensa a la Caputxeta, començà a devorar-la sense treure’s ni tan sols la pell del
borrego. El Llop se’n va anar quan va quedar satisfet, deixant a la Caputxeta greuement ferida. Plena d’un gran dolor, va desnugar al seu
gos, i aquest, enfadat per haver sigut ignorat, li va pegar una última i terrible, dentellada.
Encara que aquest conte no siga apte per a menors, il·lustra exactamente el que passa, cada dia, en regnes propers, i en contes diaris.
La nostra intuició ens avisa, pero la ignorem perque volem ser cordials. Nuguem a l’agressivitat (a la sana, la que marca límits, la que
diu: per ahí si que no passe) i en el dogma de l’amabilitat, acceptem a persones que no deuríem acceptar, propostes que ens incomoden,
abusos camuflats. Hem de tindre en compte que una persona agressiva, quasi mai ho mostrarà de primer hora: fingirà ser un altra
cosa, es vestirà “amb la pell de borrego”. I s’assegurarà de que no és descobert. Quan et veja desarmat o desarmada, ahí es quan
començarà a devorar, tal volta ni siquiera te n’adones al començ, subtils mossos, discrets. Un comentari “sense importància” però en
un transfons brutal, un gest de despreci, peticions abusives, crítiques destructives, agressivitat vestida de victimisme (ací es quan el llop
remuga dels mossos que la vida li ha pegat mentre et rosega sense contemplacions). I el pitjor és que quan se’n vaja, i deixes lliure al
teu llop o gos intern, tota la ràbia que ell haguera dirigit contra el teu agressor, anirà cap a tu. Et pegaràs dentellades, dien-te que com
es possible que ho hages permés, que has de ser dèbil, com no ho vas vore vindre, que encara et passa poc.
No podem permetre que el llop propi, s’alie amb el de l’altre en la nostra pròpia matança. El nostre llop te que tindre clar a
qui defensa, i contra qui han d’anar grunyits i dentellades. Tal volta no ens ixca bé a la primera, el nostre llop blanc porta
massa temps nugat, i tal volta al lliberar-se, vaja desbocat, o massa lent, atemorit de la seua pròpia força. Però no deixem
d’atendre’l, de donar-li espai, de deixar que grunyisca quan ho senca oportú davant els atacs de la vida i marque límits a qui
els vulga traspassar. Perque a la nostra història, no sempre el llop te perque ser, el “malo” del conte.
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LES MESURES DE CONTROL DE LA PANDÈMIA VAN COMENÇAR A SUAVITZAR-SE EL 9 DE MAIG

El final de l’Estat d’Alarma
porta una nova normalitat
però amb restriccions

E

l passat 9 de maig, dia en què Muro haguera estat celebrant un dels
dies grans de les seues Festes de
Moros i Cristians, va acabar el decret de
l’Estat d’Alarma que va posar en marxa el
Govern central a la fi d’octubre de 2020.
Aquest nou Estat d’Alarma, que ens ha permés eixir de casa però amb restriccions,
ha estat en vigor en els últims mesos per
a garantir el control de la pandèmia en la
segona i tercera ona, al mateix temps que
ha facilitat a la Generalitat Valenciana anar
implementant diferents mesures en funció de l’evolució que anava tenint la crisi
sanitària.
Precisament el president Puig va dir
en la seua declaració institucional del
dissabte 8 de maig que la Comunitat
entrava en una nova etapa en la superació
de la pandèmia, una “nova dinàmica”
que suposa un temps “d’obertura
progressiva que, gràcies a la vacunació,
no tindrà marxa arrere“, va asseverar el
cap del Consell.
Cal indicar que fins al dia 24 de maig
se suavitzen algunes mesures com la
finalització del tancament autonòmic,
que impedia entrar i eixir de la regió,
o retardar fins a la mitjanit l’inici de
la restricció a la mobilitat nocturna,
que es mantindrà entre les 00.00 i les
06.00 hores. També s’amplia fins a 10
el nombre màxim de persones que
poden participar en reunions socials,
tant en espais públics com privats, oberts
i tancats. Una altra de les principals
mesures consisteix a ampliar l’aforament
en l’hostaleria fins a un 50% en interiors
i estendre l’horari fins a les 23.30 hores.
“Són avanços que impulsaran l’activitat
de milers de negocis i que ens permet
tornar a un estat d’activitat quasi plena.
Els valencians han estat a l’altura d’aquest
moment històric: el pitjor de l’últim segle.
Podem sentir orgull de ser una referència
europea o de saber protegir la vida. Amb
aquesta actitud de fortalesa i unió estem
eixint del túnel i ara entrem en una nova
dinàmica”, va concloure Ximo Puig.

Gràfica amb l’última actualització de dades per part de Conselleria, corresponent al 18 de maig.

L’Ajuntament continua apel·lant a
la responsabilitat de la ciutadania
Amb l’arribada de la fi de l’Estat d’Alarma Muro va
anar recuperant gradualment l’activitat en aspectes
com la restauració o l’oci nocturn, al mateix
temps que es van ampliar els aforaments en, per
exemple, les competicions esportives o les activitats
culturals. L’alcalde, Gabriel Tomás, posava en valor
el comportament que havia tingut la ciutadania en
els últims mesos a l’hora d’acatar les restriccions
decretades per la Generalitat Valenciana per a
frenar l’avanç del virus. “Encara que la incidència
acumulada haja millorat considerablement, en
comparació a les dades que es registraven a l’inici
de l’any, hem de continuar sent responsables perquè

la Covid-19 segueix entre nosaltres. Cal continuar
complint les mesures marcades per les autoritats
sanitàries i avançar en el procés de vacunació
perquè així prompte puguem veure que la fi de la
pandèmia està més a prop”, asseverava Tomás.
D’igual forma, feia referència a la suavització de
les normes i a eixa major flexibilitat que tenen a
partir d’ara sectors com el de la restauració. “Per a
bars i restaurants suposarà una important injecció
econòmica mentre que per al conjunt del poble això
servirà per a iniciar el camí cap a la recuperació
de la crisi que vivim. Respecte els esdeveniments
tenim clar que les Festes de Moros i Cristians no es

faran en aquest 2021 i, com a partir de setembre
es podran reprendre les festes patronals amb
algunes restriccions, treballarem per a poder definir
el format del Mig Any i, fins i tot, d’un possible
Carnestoltes. Són idees que tenim damunt de la
taula per a tractar de generar activitat a Muro i
trencar amb la quotidianietat que ens ha portat la
pandèmia des de març de l’any passat”, assegura
l’alcalde. Al tancament d’aquesta edició, segons
les dades de la Conselleria de Sanitat, Muro no té
en aquests moments cap cas positiu actiu, mentre
que des de l’inici de la pandèmia té registrats 757
contagis i 13 decessos.
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Comencen
a convocar
al personal
de Serveis
Socials

En el centre de salut de Muro s’ha establert un punt de proximitat per a la vacunació dels veïns de 13 municipis de la comarca.

Estava previst que a partir del
dia 17 de maig començaren a
convocar a vacunar al personal
de serveis socials pendent. Cal
recordar que ens trobem en
un context en què l’estratègia
de vacunació de la Covid-19
estableix com a grup prioritari
per a la vacunació a les persones
treballadores amb una funció
social essencial, i els Serveis
Socials ho són. És per això que
“és incomprensible que es pose
al personal en aquesta primera
línia, però no se’ls dote de la
protecció que ja està disponible
i de la qual sí que s’està dotant
a altres grups de personal
igualment essencial”, denuncien
des del departament. En aquest
sentit, recorden que a l’abril van
fer públic que només el 16%
dels professionals dels Serveis
Socials de Muro havien rebut la
vacuna: només dues persones per
ser membres de Serveis Socials i
altres dues estan vacunades per
altres entitats externes a aquesta
administració.

JA S’HA PLANIFICAT EL PROCÉS D’INMUNITZACIÓ DE LES PERSONES DE 55 A 59 ANYS

Avança la vacunació
massiva per grups d’edat
A

l departament de salut d’Alcoi, a més del punt de vacunació establert en el complex esportiu Eduardo Latorre
d’Alcoi, s’han habilitat dos punts de proximitat a Benilloba i Muro. Així, els ciutadans d’Agres, Alcosser de Planes,
Alfafara, Almudaina, Alqueria d’Asnar, Beniarrés, Benillup,
Benimarfull, Gaianes, L’Orxa, Planes, La Vall d’Alcalà, i el propi
Muro, es vacunaran al Centre de Salut murer.
El passat divendres 23 d’abril es posava en marxa la
campanya a Muro amb la vacuna Janssen. En el cas de la
Comunitat Valenciana, eixa setmana es van rebre 14.600 dosi
de Janssen i es va començar a citar a les persones d’entre 70

i 79 anys, que va ser el grup d’edat establit per la Comissió de
Salut Pública nacional.
Amb tot, Sanitat ha informat que en la Comunitat Valenciana
ja ha finalitzat la vacunació de la primera dosi en les persones
d’entre 70 i 74 anys. Així s’indica també en l’apartat que hi
ha a la disposició de la ciutadania amb informació sobre
el procés de vacunació. En el cas de no haver sigut vacunat
i pertànyer a aquest grup, s’ha de contactar amb el centre
d’atenció primària al qual es pertanga sol·licitant la vacuna.
Estava previst que la setmana del 17 de maig donara inici el
procés d’immunització a les persones d’entre 55 i 59 anys,

qui han d’haver sigut citades prèviament, igual que ha succeït
amb la resta de grups d’edat, assenyalant l’hora, el dia, el
lloc i la vacuna que se li administrarà. Indicar que amb
anterioritat s’havia procedit a la vacunació del tram d’edat
60-69.
La conselleria ha apuntat que “la previsió és que durant la
primera quinzena de juny tots els majors de 50 anys estiguen
inoculats amb almenys una dosi”. Després d’aquest grup, la
intenció és que en la tercera setmana de juny comence la
vacunació al grup comprés entre 40 i 50 anys, com sempre,
en funció del subministrament de vacunes.
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ACTUALITAT

Àmplia participació en les activitats lúdiques organitzades en la plaça del Matzem
Durant el mes de maig s’han organitzat activitats lúdiques variades dirigides als més menuts
i que s’han dut a terme en la plaça del Matzem. Jocs, contacontes, manualitats, i fins i tot un
concurs de dibuix, han sigut algunes de les propostes amb que han comptat aquestes jornades
organitzades per l’Ajuntament, a través de la regidoria d’Educació, i amb la col·laboració

del Servei Valencià d’Ocupació-Labora. I és que les activitats, de caràcter gratuït i dirigides a
xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys, han estat conduïdes pels integrants del taller Murocupa’t 4.
Cal assenyalar que les distintes sessions van comptar amb un gran èxit de participació i es van
realitzar prenent les mesures de prevenció front al coronavirus vigents.

Ganxos per als
gossos en les
instal·lacions
públiques
L’Ajuntament de Muro ha portat
a terme una iniciativa dirigida
als propietaris de gossos per tal
de salvaguardar el seu benestar,
consistent en la col·locació de
ganxos per a amarrar als animals
a la porta de les instal·lacions
públiques. D’aquesta manera,
mentre els amos realitzen
qualsevol gestió o tràmit en els
diferents serveis municipals,
les mascotes poden esperar
còmodament i de forma segura a
la porta dels establiments.

Sangonereta
Gastronomia
entrega un xec
solidari a l’AFA
Representants de l’Associació
Gastronòmica i Cultural ‘Fins
rebentar com Sangonereta’ van
fer entrega el passat 12 de maig,
del xec solidari per valor de
2.500 euros als membres de la
Junta Directiva de l’Associació de
Familiars de Malalts d’Alzheimer
(AFA) de Muro. L’entrega va
tindre lloc en el Centre de Dia
Benicadell.
Recordar que aquests diners
s’han recaptat a través de la venta
del seu llibre de receptes ‘Que
dinem?’, que ha estat editat i
elaborat per la pròpia associació
gastronòmica. Aquesta donació
anirà destinada al manteniment
dels serveis que AFA Muro
desenvolupa i que estan orientats
a millorar la qualitat de vida de les
persones amb malaltia d’Alzheimer
i les seues famílies de la localitat
de Muro i de la Comarca.

Manel R. Castelló va presentar el
seu llibre ‘Farem un pensament’
La Biblioteca Municipal de Muro va acollir la presentació del llibre ‘Farem
un pensament’, de Manel Rodríguez Castelló, de la mà de Joan Jordà. Aquest
volum reuneix aforismes –que l’autor ha rebatejat com a ‘metaforismes’
per subratllar-ne la vinculació directa amb un dels mecanismes bàsics de
creació de sentit de l’art poètica– i una sèrie de columnes periodístiques
d’escriptura fragmentària que anomena ‘saials’ pel que tenen de draps de
neteja de la realitat social.
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REUNIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE MURO

Consensuen les ajudes als
sectors afectats per la Covid

Incendi en un transformador de llum
d’un depòsit d’aigua en les Llorenses
Els bombers van intervindre la setmana passada en un incendi en un transformador de llum d’un depòsit d’aigua en el Camí Les Llorenses. La flames
es van iniciar cap a les huit del matí i fins al lloc del sinistre es van traslladar
un cap, un sergent i quatre bombers del parc de Cocentaina. Afortunadament en l’incendi no va haver-hi ferits, segons van informar des del Consorci
Provincial de Bombers d’Alacant.

E

l Consell de Participació Ciutadana de Muro ha celebrat una assemblea per tal de donar veu a les
associacions i a totes aquelles persones
especialment implicades en la recerca
de millores i ajudes per als sectors més
afectats per la crisi social i econòmica,
desencadenada per la pandèmia de
la Covid-19. En aquesta primera reunió l’alcalde de Muro, Gabriel Tomás,
va desglossar totes i cadascuna de les
ajudes aportades per l’Ajuntament de
Muro i les diverses administracions pú-

bliques.
L’Ajuntament de Muro busca, a través
d’aquests encontres, el transcendir els
òrgans merament polítics i traslladar
a la societat civil les eines perquè les
veïnes i veïns de Muro puguen opinar,
suggerir i aportar idees perquè l’eixida de la crisi siga el menys lesiva possible. “Anem a crear distints equips de
treball per a dotar-se de més capacitat
de maniobra i funcionalitat, sempre escoltant a totes les persones que vulguen
sumar-se, però hem de ser conscients

que les propostes han de ser realistes
i que l’Ajuntament tinga competència i
capacitat per realitzar-les”, explicava el
regidor de Participació Ciutadana, Kike
Pascual.
CREAR UN FULL DE RUTA

Aquests pròxims encontres derivaran
en un full de ruta per tal d’establir les
noves ajudes consensuades en el si del
Consell de Participació, les quals es
traslladaran a l’Ajuntament per a que
les tinga en compte.

vens roba...???
anunciant-te ací arribaries a més clients
Per anunciar-te: 673 57 58 32
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Muro acollirà
l’acte
d’homenatge
‘Construint
memòria’

LA MANCOMUNITAT ES DEFENSA DAVANT DE LES CRÍTIQUES A L’EMPRESA QUE DURIA L’ALBERG

El centre de protecció animal
garanteix el sacrifici zero
L

a junta de govern de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat,
en la que hi ha representants de
tots els grups polítics que governen els
diferents municipis que la conformen
(PSOE, Compromís, PP i independents),
reitera respecte a les qüestions que hi
han transcendit del Centre de Protecció
Animal (CPA), el qual es troba ubicat a
Muro, que una de les coses que es fixa
en el concurs és el sacrifici zero, qüestió que queda garantida. Així, estarà totalment prohibida “la inducció a mort
als animals per qüestions econòmiques,
sobrepoblació, carència de places,
impossibilitat de trobar adopció en un
termini determinat, abandonament de
responsable legal o malaltia amb possibilitat de tractament”, han assenyalat
des de la Mancomunitat.
Cal indicar que tots els membres de
la junta de govern van aprovar aquest

expedient en les condicions que ja s’han
informat, com és que “la prestació del
servei es realitzarà amb total respecte
a la dignitat dels animals i haurà de
comptar amb un personal que reunisca
els requisits de qualificació, capacitació
i motivació necessaris per a desenvolupar el treball directe amb animals”.
És objecte del contracte el transport
d’animals, manteniment (neteja, subministrament d’aigua i alimentació, atenció sanitària adequada, etc.), observació, gestió d’adopcions i reallotjament,
entre altres, en el marc legal de les lleis
i normatives vigents en matèria de protecció i benestar animal. A més a més,
s’elaborarà un protocol de seguiment i
un sistema de supervisió exhaustiu per
tal de controlar l’adequat desenvolupament de la gestió externa del CPA.
S’assegura també que tots els animals
estaran registrats, tindran serveis veteri-

naris i se’ls mantindrà en òptimes condicions. A més, es crearà una comissió
de seguiment encarregada d’inspeccionar el CPA i les seues actuacions, a la
qual podran estar representades entitats
animalistes i protectores d’animals, les
quals podran accedir tant a les instal·lacions com a la informació que consideren pertinent.
Al mateix temps, des del CPA s’haurà
de promoure l’adopció d’animals mitjançant diferents accions, les quals
inclouen les campanyes de divulgació
i les jornades de portes obertes. A més
s’estableix que l’empresa adjudicatària
es compromet a desenvolupar programes d’educació i sensibilització per a
inculcar el respecte als animals.
PROCEDIMENT EN MARXA

El CPA es posarà en marxa una vegada
es finalitze la tramitació de la contrac-

tació de la gestió del servei, adjudicada
amb un procediment obert simplificat, i
realitzat l’equipament i adequació de les
instal·lacions.
Respecte el procediment de contractació de la gestió del servei en aquests
moments hi ha una proposta d’adjudicació feta per la taula de contractació
del procediment, formada per funcionaris i tècnics. Perquè l’adjudicació es
complete, falta que l’empresa proposada aporte la documentació que se’ls ha
requerit per part de la Mancomunitat.
Recordar que les diferents associacions animalistes de la comarca
s’havien oposat a la contractació de
l’empresa que havia resultat millor valorada, al·legant suposats procediments
dubtosos per part de la mateixa quant al
tractament dels animals en tractar-se,
segons van denunciar públicament,
d’una canera.

Muro serà la seu de l’acte
commemoratiu i d’homenatge
‘Construint Memòria’, un
esdeveniment que pretén posar
en valor la lluita per una societat
més justa i igualitària que diverses
persones de la nostra comarca van
tindre en la convulsa meitat del
segle passat, i que malauradament
i per diverses circumstàncies
els va portar als terribles camps
d’extermini nazis. Aquest acte,
organitzat per la Conselleria
de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica,
i amb la participació i recolzament
de l’Ajuntament de Muro, tindrà
lloc al Centre Cultural de Muro,
el 25 de maig, a les 19’15 hores.
En ell, es farà entrega als familiars
de les persones homenatjades i
als alcaldes i alcaldesses de les
poblacions implicades de les
‘Pedres de la Memòria’.
“És un gran honor per a nosaltres
albergar aquest homenatge, un
gran recordatori per a les persones
de la comarca que van patir la
desgràcia d’acabar als camps de
concentració de l’Alemanya nazi,
i que pensem que cal dignificar la
seua memòria per tal que aquests
fets no tornen a repetir-se mai
més”, afirma Kike Pascual, regidor
de Participació Ciutadana.
Els tres murers que van sofrir
aquesta barbàrie van ser Joaquín
Calatayud Bas, Vicente Tomás
Mogino i Antonio Carbonell
Nicolau.
Cal remarcar que aquest acte
estarà obert al públic en general,
respectant en tot moment les
actuals mesures i normatives
referents a la Covid-19.

NOVA SECCIÓ DE EL NOSTRE MURO

LA VEU DEL CARRER
■

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

■

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

Per a enviar textos i preguntes:
Per email: npmuro@elnostreperiodic.com Per correu ordinari: Plaça Pintor Gisbert, 3. 03801 Alcoi
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ELS INTERESSATS A OPTAR AL CÀRREC PODEN PRESENTAR LA INSTÀNCIA FINS AL DIA 24 DE MAIG
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La ciutadania de Muro triarà
per votació al nou Jutge de Pau
L

’Ajuntament de Muro ha posat en marxa un
procés participatiu per a designar al Jutge o
Jutgessa de Pau del municipi, un càrrec que la
persona triada per a això ostentarà durant els pròxims
quatre anys. Des del Consistori explicaven a principis
del mes de maig que totes i tots els aspirants que
desitjaren optar al mateix havien d’emplenar una
instància en el registre municipal, ja siga de manera
presencial o telemàtica en www.vilademuro.net,
sent el termini de presentació de la documentació
corresponent el dia 24 de maig. Una vegada formada
la graella d’aspirants, seran les veïnes i els veïns de
Muro els que tindran l’última paraula en l’elecció de
l’esmentat càrrec.
PROCÉS PARTICIPATIU
Per a això, segons la informació facilitada, hauran
de votar de manera telemàtica o presencialment.
“Estem decidits a donar la veu al poble en molts
dels aspectes que ens afecten. Entenem que la
democràcia participativa i directa és una eina molt
vàlida, amb molt de present i encara més futur, i és
ací on volem incidir per a col·laborar en el foment
d’una societat madura, participativa, reflexiva i amb
esperit crític”, afirmava l’alcalde, Gabriel Tomás.
L’elecció de la persona que exercirà de Jutge o
Jutgessa de Pau per part de la ciutadania, tal com
informa l’Ajuntament, haurà de ser confirmada pel
Ple Municipal en la següent sessió que se celebre
una vegada finalitzat el procés participatiu.

Eduardo Monter ha sigut fins ara el Jutge de Pau de Muro. (Foto: Gabriel Pascual)

Torna a créixer la
desocupació a l’abril
Després del significatiu descens del
mes passat, a l’abril va tornar a pujar
la desocupació a Muro en 16 persones. L’augment afecta tant a homes
com a dones, especialment a aquestes
últimes, que són les més perjudicades.
De fet, l’atur femení ja representa quasi el 62% del total: 440 dones, enfront
de 275 homes.
Per sectors, el dels serveis és el que
continua patint una major inestabilitat en la contractació i, no en va, és el
més afectat per la desocupació amb
diferència, amb un 61% del total. Li
segueix la indústria, que acumula en
aquests moments prop del 24%. Men-

+

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.

trestant, per trams d’edat, el col·lectiu
més perjudicat és el de majors de 45
anys, que suposen una mica més de
la meitat dels inscrits en les llistes del
Servei Públic d’Ocupació.
L’augment de la desocupació, no
obstant això, ha sigut general en el
conjunt de les comarques de l’Alcoià
i el Comtat, on s’ha registrat un lleuger increment en 38 persones, la qual
cosa situa la xifra total d’aturats en
aquesta zona en 11.990. Les xifres de
desocupats, tanmateix, no són ni des
de lluny les de fa un any, quan al principi de la pandèmia va esclatar la crisi
econòmica derivada de la Covid-19.
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S’aprova el
trasllat de
les XII Hores
Esportives al
setembre

ENTRE LES SEUES JUGADORES ES TROBEN LES DOS MÀXIMES GOLEJADORES DE LA COMPETICIÓ

El femení de l’At. Muro té la
vista posada en el títol lliguer
L

’equip femení de l’Atlètic Muro està realitzant
una magnífica temporada a la 2n Regional,
Grup 4. A tan sols dos partits per acabar la lliga
es situa segon classificat, a un punt només de les primeres. L’equip destaca per la seua unió i esforç per
ser les capdavanteres a les nostres comarques quant a
futbol femení. Destacar que entre les seues jugadores
es troben les dos màximes golejadores de la lliga.
A més, cal remarcar el bon treball que està fent-se, ja
que Júlia Pérez va ser convocada a un entrenament amb
la Selecció Valenciana Sub-17 la passada setmana. Ella i
Irene Cots són les màximes anotadores.
Quant a la resta de categories i equips, l’equip masculí es troba competint per evitar el descens a 1ª Regio-

nal, està sent una temporada dura amb varis equips de
la comarca en les posicions baixes de la classificació.
“Durant aquest mes, les jugadores i els jugadors
s’han retrobat amb l’afició i ha sigut un retrobament
molt esperat i desitjat per a tots, ja que sense ells res és
el mateix. Des d’ací l’Atlètic Muro vol donar les gràcies
a tots ells, per seguir recolzant temporada rere temporada”, assenyalen des del club roig-i-negre.
CAMPUS D’ESTIU

Pel que fa a la base del club, des de l’entitat han informat que se celebrarà el tradicional Campus durant
el mes de juliol, una vegada hagen finalitzat totes les
competicions lligueres.

La Junta Municipal Esportiva
en la seua última sessió
celebrada, va acordar el trasllat
de les XII Hores Esportives
del mes de maig al setembre,
per tal de que la situació
epidemiològica ho permeta i es
facen necessàries les menors
restriccions possibles. Així,
amb aquest canvi es busca que
la situació sanitària estiga més
estabilitzada, per tal de poder
acollir un esdeveniment tant
popular i massiu.
COM UNA PRETEMPORADA

“Hem acordat aquest canvi
per una àmplia majoria, i
si la situació és la idònia
podrem vore de nou a les
nostres xiquetes i xiquets
gaudint de les XII Esportives,
a més que per les dates que
es realitzaria serviria també
de pretemporada per a moltes
i molts d’ells”, assenyala
el regidor d’Esports, Kike
Pascual.

ESPORTS
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El Muro CF continua
en la lluita per l’ascens

REGIONAL PREFERENT GRUP IV

N

o es va poder imposar el Muro en
l’última jornada abans del tancament
d’aquesta edició –el dimecres 19 havia
partit en La Llometa– davant un rival directe
per l’ascens com és el Castellonense,
primer en la taula classificatòria. Els de
Cristian Ferrándiz van començar vencent
a casa del líder, però més tard van veure
com el conjunt de Castelló li donava la
volta al marcador després del descans
(3-1). Es tracta, a més, d’un triomf molt
meritori que té encara més valor donada
la igualtat existent en el Grup IV, on en la
part alta de la classificació la lluita està
molt igualada. Els murers, de fet, que
estaven ara –jornada 25– quarts, tenien
un altre partit decisiu el dimecres davant
la SD Sueca, un altre competidor directe i

ferm candidat a disputar el play-off.
D’altra banda, restaran cinc jornades
per a la finalització del campionat i encara no hi ha res decidit. El diumenge 23, el
Muro es desplaçarà a casa de L’Alcúdia de
Crespins, en un partit que a priori no té
perque portar complicacions, però mai
se sap. Com tampoc amb la resta de rivals
que esperen als blancs d’ací a que acabe
la Lliga, donat que estan en la meitat baixa
de la taula, encara que mancant cinc partits encara pot passar de tot.
D’altra banda, Pablo Almendros ‘Casti’
s’ha incorporat a la disciplina del primer
equip per al que resta de temporada. Prové de l’Elda Unión Club de la Regional Preferent Grup VI, on ha anotat 10 gols, sent
el màxim anotador del seu grup.

PT

Imatge d’una jugada del partit davant l’Alginet, la passada Setmana Santa.

J. G.

E.

P.

F. C.

1. Castellonense

42 20 12

6

2 30

2. L’Alcúdia

39 20 12

3

5 35 20

3. SD Sueca

36 20

9

9

2 26 12

4. Muro

36 19 10

6

3 26 17

5. Carcaixent

33 20

9

6

5 25 11

6. Rayo Ibense

32 19

8

8

3 21 16

7. Alginet

27 20

8

3

9 18 21

8. Alberic

24 17

6

6

5 20 16

9. L’Olleria

24 19

6

6

7 18 21

10. Canals

21 19

5

6

8 17 24

11. L’Alcúdia Cresp. 21 19

5

6

8 22 32

12. CD Enguera

3

6

8 17 25

15 17

7

13. Prom. Sueca

12 20

2

6 12 17 36

14. Almusafes

11 19

1

8 10 13 28

15. CD Llosa

11 18

2

5 11 18 37

Finalitzen les obres de millora
del Poliesportiu Municipal
Amb un pressupost inicial de prop de 450.000 euros, i amb
una adjudicació final entorn de 375.000 euros, s’han donat per
finalitzades les obres de millora i adequació del Poliesportiu
Municipal de Muro. Aquest projecte sufragat per la Diputació
d’Alacant i l’Ajuntament de Muro, ha suposat la millora d’infraestructures ja existents i la creació de noves instal·lacions
esportives. En concret, i segons ha donat fe l’acta de recepció
de les obres, s’ha procedit al cobriment i construcció d’una
nova grada en el trinquet municipal, el semi-cobriment de la
pista d’hoquei i la creació d’un nou espai diàfan i multifuncional on abans es trobava l’antiga graderia i els vestidors de la
pista central.
“Aquestes noves instal·lacions esportives suposen un salt
exponencial en la qualitat de la pràctica esportiva per part de

les nostres i els nostres esportistes locals, un fet que no ha estat
exempt de complicacions, amb modificació parcial del projecte inclosa, però que finalment ha acabat de manera feliç per
al futur gaudi dels nostres esportistes”, comentava el regidor
d’Esports, Kike Pascual.
D’altra banda, cal recordar que l’actual equip de govern té
més plans a curt termini per al Poliesportiu Municipal, com
són la construcció inminent d’una pista de padel i altra de multiesport, i de manera més ambiciosa, el desenvolupament del
Pla Mestre del Poliesportiu Municipal de Muro, un pla que
permetrà “una nova urbanització, harmonització i senyalització
de tots els recursos i espais existents, per acabar per fi amb
aqueix halo de decadència que impregna l’actual composició
del Poliesportiu Municipal”, han assenyalat fonts municipals.

Carla Reig es proclama campiona
provincial de Compak Sporting
La murera Carla Reig es va proclamar recentment primera classificada del
campionat provincial de Compak Sporting de caça. No obstant, segons reconeixia ella mateixa, “el més important era tornar a competir” després de la
llarga aturada a conseqüència de la pandèmia. El Compak Sporting és una
modalitat que va sorgir arran dels recorreguts de caça, intentant aprofitar
camps de tir més xicotets en els quals ja hi havia pistes de fossat.

Els menjars casolans de sempre

APERITIVOS - ENSALADAS
VERDURAS - CARNES - PESCADOS
OBERT DE 10h. a 16h. TOTS ELS DIES
Avgda. València, 61 - Tel.: 96 553 18 30
03830 Muro de l’Alcoi
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La Festa del
Llibre se
celebrarà
del 10 al
20 de juny
L

àrea de Cultura de l’Ajuntament
ultima la programació de la Festa
del Llibre de 2021, que es presentarà en breu. Aquesta cita cultural arriba
a l’edició número XXVI i se celebrarà del
10 al 20 de juny després que l’any passat
es traslladara al mes de març. “Al principi anàvem a repetir les mateixes dates
però com en aquell moment estàvem en
la recta final de la tercera ona de la pandèmia vam decidir esperar-nos a la primavera per a veure si l’evolució ens permetia realitzar una programació cultural
en condicions”, detalla Carmina Prats, la

directora de la Biblioteca Municipal.
Hi haurà conferències centrades en la
novel·la gràfica per a posar en valor la
importància del còmic, una qüestió que
es treballarà també en els diferents centres educatius. “Hem previst fer, amb un
gran esforç, tallers de novel·la gràfica en
cada col·legi i per a això comptarem amb
la col·laboració de l’il·lustrador alcoià
Jordi Peidro”, indica Prats.
La XXVI Festa del Llibre, el cartell del
qual ha dissenyat Pep Sou, també inclourà una ruta pels murals literaris del
Batà, a càrrec de Rosa Corchado.

Alumnes de l’IES Serra de Mariola participant en la campanya #JoLligMuro.

Conmemoració del 23 d’abril
amb la iniciativa #JoLligMuro
El passat 23 d’abril, coincidint amb la festivitat
de Sant Jordi, va tornar a celebrar-se el Dia
Internacional del Llibre i la jornada no va passar
desapercebuda a Muro, ja que es van desenvolupar
diferents iniciatives que van comptar amb una
destacada participació. Des de la Biblioteca
Municipal van preparar la campanya #JoLligMuro,
que es va difondre per les xarxes socials i que va
consistir en el fet que les famílies manaren un breu
vídeo gravat amb un dispositiu mòbil recomanant el
seu llibre favorit.
A més, el departament de Literatura Castellana de
l’IES Serra de Mariola va proposar que els alumnes
s’implicaren llegint un llibre que els agradara per

a després donar compte d’això també a través de
les plataformes digitals. “Estem molt contents per
la implicació que ha tingut la ciutadania en aquesta
iniciativa i volem agrair l’esforç que també han fet
els pares a l’hora d’animar als seus fills perquè
llegiren una publicació. La millor manera de
celebrar aquest Dia del Llibre és endinsant-nos en el
meravellós món de la lectura”, detallava la directora
de la Biblioteca murera, Carmina Prats.
Assenyalar que al marge d’aquestes propostes,
molts van aprofitar el 23 d’Abril per a passar per
les llibreries del poble i adquirir algunes de les
publicacions que s’han llançat en els últims mesos
en l’àmbit nacional i internacional.

