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L’Escola de Música s’obri a
les noves generacions

Entre els 25 millors
professors valencians

Oberta la matrícula per a accedir als estudis musicals
d’aquest centre d’àmbit comarcal de cara al curs vinent.

Betlem Sala ha sigut reconeguda per la Generalitat
des del seu treball com a docent del Serra Mariola.

L’AJUNTAMENT TÉ INTENCIÓ DE CONVOCAR UN REFERÈNDUM POPULAR PRÒXIMAMENT

La Festa decideix sobre
l’itinerari de les Entrades
Els festers i les festeres de Muro han sigut convocats a una consulta que
tindrà lloc el 18 de juny per a decidir si es manté o no de cara al futur el
nou trajecte de les Entrades estrenat enguany. Una proposta que, malgrat
va comptar amb l’oposició dels veïns del Centre, va resultar molt satisfac-

Les Germanes
comuniquen
que deixen
la Casa de
Beneficència
Pàgina 4

tòria i en finalitzar les desfilades les opinions a favor del nou itinerari eren
majoritàries. A més, des de l’Ajuntament són partidaris de realitzar en els
mesos pròxims una consulta popular amb la finalitat que els veïns opinen
també sobre el recorregut de les Entrades.
Pàgina 3

Hugo Cruz
demostra el
seu esperit
lluitador a
Eslovàquia
Pàgina 14

Més de 500 participants en la tornada de les XII Hores Esportives

L’esport i la germanor com a protagonistes

Ausiàs Parejo
guanya el
concurs de
Guitarras
Alhambra
Pàgina 8
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‘Calamitatum’ o
el feminisme en
l’Edat Mitjana
El Centre Cultural va acollir a
finals de maig una representació
escènica en el marc del cicle
de teatre per la Igualtat.
‘Calamitatum’ és la famosa
història d’Abelardo i Eloísa,
narrada des dels ulls d’ella,
en un monòleg tan lúcid com
dramàtic. Però no tracta només
d’aquests dos amants, tracta
també sobre el revolucionari
feminisme d’Eloísa, eix central
d’aquesta obra teatral. En un
convuls segle XII, Eloísa espera
impacient en la seua abadia
l’arribada del cos d’Abelardo. És
en aquesta tibant espera on dona
fe del seu amor, i exposa el seu
passat de mels i calamitats.

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 JUNY-JULIOL
Dies 17-19

Turrión Gozálbez

Avda. País Valencià, 9

Dies 20-26

Mª Elodia López

Avda. de Gandia, 65

Dies 27-3

Gozálbez Cebrian

Pl. Ermita, 7

Dies 4-10

Turrión Gozálbez

Avda. País Valencià, 9

Dies 11-17

Mª Elodia López

Avda. de Gandia, 65

Dies 18-24

Gozálbez Cebrian

Pl. Ermita, 7

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

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

OCUPACIÓ
■ EL PUNT MÒBIL DE L’ESPAI
LABORA VISITA MURO
L’Ajuntament de Muro informa
que, fruit del conveni de col·laboració amb GVA Labora, ens
visitarà el Punt Mòbil. Acosta’t
al Bus de Labora els dies 17 i 18
de juny, de 10 a 18 hores, al carrer Pintor Miguel Parra. T’informaran dels serveis que presten
de manera personalitzada sense
desplaçar-se a l’oficina de l’Espai
Labora d’Alcoi.
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Esquadra desfilant per l’avinguda de la Carretera, durant l’Entrada mora d’enguany.

L’AJUNTAMENT TÉ INTENCIÓ DE CONVOCAR UN REFERÈNDUM POPULAR PRÒXIMAMENT

La Festa decideix sobre el futur
del recorregut de les Entrades
E

ls festers i les festeres de Muro han sigut convocats a una
consulta que tindrà lloc el 18 de juny per a decidir si es
manté o no de cara al futur el nou trajecte de les Entrades estrenat enguany. Els comicis es desenvoluparan en la seu
de la Junta de Festes, situada al castell de la plaça del Matzem,
i els membres de ple dret de les 12 filaes podran depositar els
vots de manera ininterrompuda entre les deu del matí i les sis
de la vesprada.
Cal recordar que en les passades Festes de Moros i Cristians
en honor a la Verge dels Desemparats es va acordar que
les Entrades de les tropes de la creu i de la mitja lluna
discorregueren per la coneguda carretera, eixint així dels
estrets carrers del nucli urbà. La mesura es va adoptar amb
caràcter temporal a causa de la pandèmia i perquè aquesta
última no condicionara la celebració d’uns actes que haurien
sigut inviables pel nucli històric amb les mesures sanitàries
que estaven vigents a principis d’enguany.
La proposta, malgrat que va comptar amb l’oposició dels

veïns del Centre, va resultar molt satisfactòria i en finalitzar
les desfilades les opinions a favor del nou trajecte eren
majoritàries. Ara l’àmbit de la Festa murera podrà plasmar
la seua decisió perquè així el canvi quede fixat de cara al
futur. “La consulta no és vinculant perquè el resultat que isca
de les votacions el traslladarem a l’Ajuntament, institució
que serà la que tinga l’última paraula a l’hora de dir si les
Entrades es queden per sempre per les avingudes. El que és
clar que aquest trajecte ens va donar moltes possibilitats i
que la prova de foc es va resoldre amb èxit perquè els dos
actes es van desenvolupar amb una gran brillantor”, afirma
el president de la mateixa Junta de Festes, Paco Vicedo.
Indicar que aquest canvi se suma a un recent que la
Junta de Festes va aplicar fa uns anys ,com el de realitzar
l’arrancà de La Vespra des de la plaça del Matzem en
comptes d’en la placeta Molina. Gràcies a això públic i
festers, com recorden des de l’entitat festera de Muro,
gaudeixen ara d’una millor estrena de les Festes perquè

aquest enclavament ofereix millors possibilitats per al bon
desenvolupament de l’acte.
L’AJUNTAMENT PARTIDARI D’UN REFERÈNDUM POPULAR

Apuntar també que des de l’Ajuntament de Muro són
partidaris de realitzar en els mesos pròxims una consulta
popular amb la finalitat que els veïns decidisquen també
sobre el recorregut de les Entrades. Així ho assegurava
el passat 10 de juny l’edil de Festes en declaracions a
Radio Élite, manifestant que en el citat referèndum també
participaran els festers que ara donaran la seua opinió en
la convocatòria llançada per la Junta de Festes. “Ara serà el
món de la festa el que expressarà la seua sentir i després
llançarem una consulta general per a donar veu a tot el
poble tenint en compte que els nostres Moros i Cristians són
també festes patronals. Tots els passos s’estan donant de
forma molt adequada perquè s’adopte la millor decisió per
al futur”, va concloure Ángel Mollà.

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’ALCALDE LAMENTA PROFUNDAMENT QUE SE L’ACUSE D’ESTAR DARRERE D’AQUESTA DECISIÓ

El futur de la Casa de la
Beneficència va centrar el ple
E

n les últimes setmanes ha transcendit que les Germanes Franciscanes de la Immaculada
Concepció deixen la Casa de la Beneficència de Muro per a ser traslladades a altres cases de la Congregació
després de 135 anys de servei en el
municipi. La decisió, segons va explicar la Parròquia en un comunicat, ve
motivada per la falta de vocacions que
impedeixen que l’esmentada Congregació puga continuar prestant servei
a les persones que habiten en la Residència de la Verge dels Desemparats.
Cal recordar que aquesta infraestructura, coneguda també popularment com l’Asil, està regida per un
patronat que presideix l’alcalde de
torn i en el qual estan representats el
rector de Sant Joan Baptista, el Jutge
de Pau i les Germanes; en aquest últim cas, per María Luisa Goñi.

Comunicat de la Parròquia
davant la marxa definitiva
de les Germanes
Hem de comunicar des de la parròquia de Muro que les Germanes
Franciscanes de la Immaculada deixen definitivament la Casa
beneficència de Muro. I en 2 setmanes seran traslladades a altres
cases de la Congregació.
Davant la imminència d’aquest fet, des de la parròquia hem parlat
amb la Mare provincial i la Mare secretària, que ens van atendre
molt bé, i ens van dir que és una decisió de la Congregació que
porta diversos anys gestant-se, perquè les germanes són majors,
no hi ha vocacions, ni possibilitats de continuar aquesta comunitat
religiosa a Muro amb altres germanes.

L’ALCALDE EXPLICA LA SITUACIÓ
REAL DE LA RESIDÈNCIA

Després de conéixer-se la notícia es
va alçar un gran renou en la població i fins i tot es va arribar a acusar
el primer edil, com a responsable
de la citada Fundació en qualitat de
president del patronat, d’estar darrere de la marxa de les Germanes així
com d’haver propiciat la seua eixida
de Muro. El mateix Gabriel Tomás,
davant un saló de plens abarrotat de
públic el passat 1 de juny, va voler
donar explicacions per a aclarir la
situació del que en realitat ha ocorregut. “Després de la pandèmia vam fer
un gran esforç, totes les parts implicades, perquè el coronavirus no fera
mossa en la residència i com a patronat detectem una sèrie de problemes
en aspectes com els comptes. A partir
d’ací encarreguem una auditoria a
una empresa per a veure la situació
real de l’any 2020 i comencem a treballar perquè aquesta auditoria fora
anual amb la finalitat de reportar informació a Conselleria, ja que és un
servei que es finança també amb fons
públics”, va detallar Gabriel Tomas.
A més, el primer edil va indicar que
aquesta auditoria va revelar, entre altres aspectes; anomalies en els comptes, les actes, convocatòries de juntes,
pressupostos, justificació d’inversions
o informació aportada a la mateixa
Generalitat Valenciana.
“El document del 2020 va mostrar
també unes pèrdues de dos milions
malgrat que figura que tot està pagat.
El patronat està ara en una situació
complicada perquè de seguir així po-

Les monges han atés la residència en els últims 135 anys.

dem arribar a la fallida d’un servei tan
important per a Muro. He volgut explicar-lo ací, en el saló de Plens, perquè se sàpia el que hi ha i no proliferen rumors incerts. La nostra labor és
salvar la residència perquè allí s’atén
55 persones en situació vulnerable i a
partir d’ara treballarem per a garantir
la continuïtat del servei, així com que
hi haja un patronat transparent”, va
concloure Tomás.
El govern local va anunciar en
el ple la seua intenció d’enviar els
resultats d’aquesta auditoria a la
fiscalia perquè es depuren les corresponents responsabilitats. A més,
l’executiu va reiterar l’agraïment a
les Germanes Franciscanes de la Immaculada Concepció per la important labor exercida a Muro durant
més de cent anys.
LA PARRÒQUIA DEMANA SENTIT
COMÚ

Des de la parròquia de Sant Joan
Baptista van emetre un comunicat a
principis de mes, que reproduïm íntegrament a continuació, per a aclarir
l’ocorregut i també agrair eixe servei
prestat per les monges. Des de la comunitat parroquial van demanar a
més sentit comú davant les opinions

que ha generat al poble la marxa
de les religioses. “Volem aquietar,
asserenar i superar els comentaris
despectius i desagradables entorn
d’aquest tema, i que la prudència i
el “*rellat” s’impose a l’agitació. I de
nou manifestar tot el nostre suport i
suport a la Monges, a la seua labor
realitzada en bé de Muro”, resa el
text.
Finalment, van anunciar la celebració d’una missa, en les pròximes setmanes, per a tributar un homenatge a
les Germanes en el seu comiat definitiu del poble.
PLA DE VIABILITAT PER A
GARANTIR EL FUNCIONAMENT

Finalment, des del govern local van
comunicar també dies arrere que es
posarà en marxa un pla de viabilitat
perquè estiga garantida la continuïtat
dels treballadors del centre, així com
l’atenció als residents.
Així mateix, van avançar que s’estudiaran les corresponents fórmules
per a assegurar la supervivència del
patronat sense dependre de donacions del poble, tal com va avançar
en l’emissora de Radio Élite el portaveu del Partit Popular de Muro, Ángel
Mollà.

Davant la imminència de la seua eixida i abans que es vagen
definitivament, intentarem organitzar des de la Parròquia Sant
Joan Baptista, una missa d’acció de gràcies per la seua llarga
presència a Muro i per tot el ben realitzat en favor dels xiquets,
pobres, necessitats i ancians del nostre poble. En eixa Missa
tributarem el reconeixement i l’homenatge que es mereixen
després de la seua llarga presència i labor pastoral entre nosaltres.
La data està per determinar a l’espera de saber definitivament el
dia de la seua partida.
Als creients i gents de bona voluntat ens fa mal la marxa de
les germanes de Muro i la pèrdua d’una comunitat religiosa tan
arrelada a la comarca. A més, quan s’ha fet pública la marxa
de les germanes, van aparéixer molts comentaris, (uns a favor
i altres en contra, tant de boca com en xarxes socials), que han
agitat el debat públic i encoratjat els judicis paral·lels, que no són
bons en democràcia (ja que s’atempta a un dret fonamental que
és la presumpció d’innocència) i que com a cristians no s’han de
fomentar. Així ens ho ensenya Crist actuava davant les persones
no amb judici sinó amb misericòrdia (cor davant les misèries, els
defectes i les fallades dels altres) i buscant la pau, la veritat i el
bé comú.
Finalment, com a comunitat creient volem aquietar, asserenar i
superar els comentaris despectius i desagradables entorn d’aquest
tema, i que la prudència (i el “trellat”) s’impose a l’agitació (i
“destrellat”). I de nou manifestar tot el nostre suport i suport a la
Monges, a la seua labor realitzada en bé de Muro.
Moltíssimes Gràcies, germanes per la vostra labor! Que Déu,
que és més ben pagador que les persones, us reconega i tinga
en compte tot el ben realitzat a Muro! Que la Santíssima Verge
dels Desemparats us beneïsca sempre i us ajude allí on sigueu
destinades a partir d’ara! I que “la Mare de Déu” empare sempre
al poble de Muro, i de manera especial als creients que es queden
orfes de la comunitat religiosa. Us portem en el cor i en les
oracions. Moltíssimes gràcies per tot!

Muro, a 8 de juny de 2022
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L’APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS DINS DEL TERMINI O EL PROJECTE DEL BATÀ SÓN ALGUNS DELS REPTES ACONSEGUITS

Comença el compte arrere per a
les Eleccions Municipals de 2023
A

quest mes de juny es compleixen tres anys de
l’inici de l’actual legislatura després de les Eleccions Municipals celebrades al maig de 2019,
uns comicis que a penes van deixar majories a Muro i
que van propiciar un canvi de govern. Gabriel Tomás,
llavors candidat d’Esquerra Unida i després regidor No
Adscrit, va passar a ser el primer edil amb el suport del
Partit Popular i de Ciudadanos, tres potes d’un executiu
que va marcar les seues prioritats en l’acord programàtic subscrit res més començar la nova etapa.
Un dels principals reptes que es va marcar el nou govern local va ser tractar d’aprovar sempre abans d’acabar l’any els Pressupostos del següent, una premissa
que s’ha complit sense demora en aquestes tres últimes
anualitats. “Això ens dona unes garanties per a planificar bé les partides que tenim o per a realitzar les modificacions de crèdit necessàries en el cas que arriben
diners per subvencions o tinguem despeses no contemplades per haver de solucionar un imprevist. Tindre uns
comptes prorrogats o no aprovats dins del termini i en
la forma escaient afecta moltíssim al bon funcionament
de l’administració local”, manifestava l’alcalde a aquest
periòdic a l’inici de l’any en l’entrevista que vam mantindre amb ell coincidint amb l’inici del 2022.
A més, sobre la taula destaquen projectes importants,

com ara els passos donats per a fer possible l’ampliació del Batà i la seua integració tant amb el barri antic
com amb la part més nova del poble. “Es va aconseguir
adquirir el terreny dotacional conegut com la Xopà del
Batà per a poder fer possible un autèntic pulmó natural
en ple cas urbà de Muro. Després, el passat estiu, vam
presentar l’avantprojecte dels usos que volem donar
a aquest espai fruit d’una gran faena en la qual es va
implicar la ciutadania, els col·lectius locals o els partits polítics. No deixem de fer passos i l’últim ha sigut
l’adquisició d’una casa al carrer Sants número 2 que
obri un ventall de possibilitats per a connectar el nucli
antic amb el futur parc o per a millorar l’accessibilitat
a l’edifici d’Ajuntament”, va dir Gabriel Tomás sobre
aquest tema.
Finalment, l’alcalde fa un balanç més que positiu dels
acords als quals han arribat No Adscrits, PP i Ciudadanos en tot aquest temps. “Hem sigut capaços d’asseure’ns en una taula amb idees diferents, però amb l’única voluntat de treballar per a millorar el nostre poble.
Les tres potes del govern ens sentim molt involucrats en
el projecte i gràcies a això hem pogut canviar moltes de
les coses que fins ara no es feien bé a Muro. Eixa manera de treballar, no jeràrquica, però si horitzontal, és
sinònim d’una excel·lent salut democràtica”, conclou.

Gabriel Tomás en prendre possessió com a alcalde de Muro, al juny de 2019.

Recuperen després de dos anys
les jornades dels Jutjats de Pau

Presentació de les jornades en una edició anterior.

El Jutjat de pau de Muro recupera les jornades ‘Pepe
Prats’, una cita que es desenvolupava cada primavera
en la localitat i que en els dos últims anys no va
poder dur-se a terme amb normalitat a causa de les
restriccions que va portar la pandèmia de la Covid19.
En aquesta ocasió l’activitat tindrà lloc el divendres
17 de juny i la mateixa inclou una xarrada dirigida
als Jutges de Pau sobre la problemàtica en les
Execucions dels Actes de Conciliació, la qual estarà
impartida per la Lletrada de l’Administració de
Justícia del jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 2 d’Alcoi, Cristina García.
A més, es realitzaran sessions de formació per als
secretaris dels Jutjats de pau en qüestions referides
als matrimonis després de l’última reforma de
la legislació vigent, una ponència que impartirà
Francisco Javier Martínez com a Jutge del Registre
Civil d’Alacant. Finalment s’efectuarà una posada

en comú i els participants tindran oportunitat de
plantejar qüestions als esmentats ponents per a
resoldre qualsevol dubte que tinguen referent al
tractat durant el matí.
Indicar que està prevista la presència dels Jutges de
Pau d’Agres, Alcosser, Alcoleja, Alfafara, Almudaina,
L’Alqueria, Balones, Benasau, Beniarrés, Benifallim,
Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, Fageca,
Famorca, Gaianes, Gorga, L’ Orxa, Millena, Penàguila,
Plans, Quatretondeta i Tollos.
A ells se li sumen Jutjats de pau de poblacions de
més de 7.000 habitants, atesos per personal de
l’Administració de Justícia, i que corresponen a
les localitats de Muro, Cocentaina i Banyeres de
Mariola. També s’han inscrit a les sessions els Jutjats
de pau de Beneixama, La Font de la Figuera, Castell
de Castells, Relleu, Quesa, Bolbait, Énguera, Anna,
Moncofa, Barraques, Munten, Figueres, Pavía i
Altura, segons la informació facilitada.
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ENGUANY TORNARÀ A DESENVOLUPAR-SE L’ESCOLETA D’ESTIU EN EL COL·LEGI MONTCABRER

INICI EL DIA 8

Regularitzen les escoles infantils
per als períodes vacacionals
L

Fixat el
calendari
acadèmic per
al pròxim curs
en la Comunitat
Valenciana

’Ajuntament de Muro ha treballat
en els últims mesos en la regularització de les escoles infantils
que es posen en marxa en el municipi
durant els períodes vacacionals dels
escolars. Des del govern municipal expliquen que han preparat la licitació
d’aquest projecte en tres lots per a adjudicar la contractació dels serveis que
es prestaran en èpoques de l’any com
a Nadal, Pasqua o estiu.
Ara mateix el document es troba en
secretaria del Consistori per a analitzar-lo abans de tirar avant la licitació,
segons va explicar l’edil d’Educació,
Xelo Cascant, en l’emissora Radio
Élite. A més, Cascant va avançar que
hi haurà Escoleta d’Estiu en 2022 i va
recordar que la mateixa estarà funcionant des dels dies finals de juny

fins a tot juliol en les instal·lacions
del col·legi públic Montcabrer.
“Amb el nou contracte que estem
preparant també s’ha proposat ampliar les places d’escoles com la
d’estiu fins a les 145 per a poder
atendre tota la demanda que tenen
cada any aquest tipus d’iniciatives.
La tramitació en aquesta mena de
qüestions no és fàcil i en secretaria
tenen ja tota la documentació, però
cal entendre que la càrrega de treball d’aquest departament impedeix
que molts processos avancen a un
major ritme”, va assenyalar.
Indicar que des de l’àrea d’Educació del Consistori també detallen
que en les pedanies de Setla i Benàmer hi haurà Escoleta d’Estiu sota
demanda.

El col·legi Montcabrer acollirà l’escoleta d’estiu enguany.

Premis literaris per a l’institut
Tres alumnes de l’IES Serra Mariola
i el centre guanyen el concurs literari
del Consell Valencià de Cultura, un
dels més prestigiosos del País Valencià. Després d’una disputada selecció,
el veredicte del concurs va determinar: Luana Llorens Ferrándiz i Bàrbara Cascant García, de 1r ESO A, han
obtingut el 2n i 3r premi del concurs,
amb una dotació de 400 i 300 euros,
medalla i diploma. I per altra, Marwa
Hammouch Battouw de 3r d’ESO D,
ha obtingut un accèsit; i el propi IES
Serra Mariola i el departament de
castellà, com a institució, el Premi al
Centre Docent (nivell d’ESO), amb
una dotació de 2.500 euros.
El treball de Luana, titulat el ‘Descofinamento de María’ i escrit en castellà, tracta d’una àvia que, en un temps

futur, li compta a la seua neta l’experiència que va viure durant la pandèmia del COVID. Conforme avança
la història, s’adonen que l’àvia està
ingressada en un centre de majors i
pateix freqüents pèrdues de memòria,
si bé recorda a la perfecció aquella
època i sobretot el que va suposar el
“desconfinament”. La història acaba
amb la decisió de que María (la iaia),
puga deixar la residència i quede desconfinada de per vida.
Bàrbara, per la seua part, amb un
text titulat ‘La flor roja’, escrit en valencià, parla d’una xiqueta, Marta,
que relata en primera persona com
era la seua vida abans del confinament i el que va suposar la mort de
l’únic germà, Marc, afectat per asma, que va faltar conseqüència de la

La Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport va llançar a
la fi de maig el calendari del
pròxim curs escolar 2022/2023,
un document que contempla
que les classes arranquen en la
Comunitat Valenciana el dijous
8 de setembre per a l’alumnat
d’Educació Infantil, Primària,
ESO, Batxillerat i Formació
Professional, tant en FP Bàsica
(FPB) com en les titulacions de
grau mitjà i superior. Aquesta
proposta de calendari escolar
aposta per primera vegada perquè
els nivells d’Infantil, Primària,
ESO, Batxillerat, FP, i també les
de les escoles oficials d’idiomes
(EOI), acaben el dijous 22 de
juny.
Per part seua, l’alumnat
dels programes formatius de
qualificació bàsica (PFCB) i el de
FPB de segona oportunitat també
finalitzaran les classes el mateix
dijous 22 de juny. Tant en el cas
dels PFCB com en el de la FPB de
segona oportunitat, les classes del
curs 2022-2023 començaran el
dimecres 14 de setembre.
IDIOMES, ADULTS I ART

pandèmia sense poder-se acomiadar
d’ell. Una bonica història de superació i lluita familiar sense precedents.
La concessió dels premis a estos
alumnes, que destaquen per la seua
curta edat (tant sols 12 anys, davant
d’altres participants molt més majors)
i el fet que 2 d’ells pertanyen a una

mateixa classe, ha sigut comunicada
per part del director de l’institut, Vicent Nacher i Ferri, amb un senzill acte celebrat el dia 8 de juny, en el que
estaven convidats i presents els pares
del guardonats. El centre també ha
felicitat a la guanyadora de l’accèssit,
destacant igualment la seua feina.

Pel que respecta a les EOI, les
classes arrancaran el dilluns
26 de setembre. En Formació
de Persones Adultes (FPA),
es proposa l’inici de curs el
dilluns 19 de setembre, i la fi, el
divendres 16 de juny.
En ensenyaments artístics de
música i dansa, elementals i
professionals, ensenyaments
professionals d’arts plàstiques i
disseny i ensenyaments esportius
de règim especial es proposa
l’inici de les classes el dimecres
21 de setembre, i la fi, el
divendres 16 de juny.
VACANCES

Betlem Sala, reconeguda entre els millors docents de la Comunitat
La professora Betlem Sala, de l’IES Serra Mariola, ha estat elegida com
una de les 25 millors professores i professors de la Comunitat Valenciana.
Sala imparteix docència a l’institut en l’especialitat de plàstica des de fa un
grapat d’anys i ha deixat la seua emprenta a molts exalumnes del nostre
centre que ara estudien a la universitat. De fet, són els alumnes de la

Universitat Politècnica de València els que han decidit reconéixer com a tal
a Betlem. La seua dedicació, el domini de la matèria que imparteixen, o la
capacitat per a motivar els alumnes, són alguns dels mèrits que ha portat a
Betlem a estar en l’honrós llistat dels millors professors de secundària de la
Comunitat Valenciana.

Les vacances de Nadal, tant per al
professorat com per a l’alumnat,
s’estableixen del divendres 23 de
desembre fins al divendres 6 de
gener; i les de Pasqua, del dijous
6 al dilluns 17 d’abril. Al marge
d’això, el pròxim curs 20222023 tindrà els següents dies
festius autonòmics: el dimecres
12 d’octubre, el dimarts 1 de
novembre, el dimarts 6 i el dijous
8 de desembre i també el dilluns
1 de maig.
Indicar que aquest calendari
escolar és comú per a tota la
Comunitat Valenciana, encara que
cada Ajuntament establirà tres
dies no lectius locals, així com
els festius locals, en cas que un
o els dos dies que li corresponen
a cada municipi se celebren en
jornada lectiva.

PUBLICITAT
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PROGRAMACIÓ
D’ACTIVITATS

AJUNTAMENT DE LA VILA DE MURO

MES DE JUNY - JULIOL 2022

DANSES DE PALÀCIO

CURSETS DE NATACIÓ

(REGIDORIA DE CULTURA)

(REGIDORIA D’ESPORTS)

Dies: Del 14 al 18 de juny.

Dies: Del 4 al 22 de juliol
Lloc: Piscina Municipal de Muro

XXXé SOL a SOL
(REGIDORIA D’ESPORTS)
Dies: 17 i 18 de juny
Hora:
Des de les 21h del
divendres 17 fins a
les 21h del dissabte 18
Lloc: Poliesportiu municipal

TEATRE «LA CONDICIÓ»,
a càrrec d’Escudella Somnis
(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia: 2 de juliol
Hora: 20h
Lloc: CCP

CONCERT DE PERCUSSIÓ «KINETIC»
(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia: 8 de juliol

EGYPTIAN RACE,
Carrera d’obstacles
(REGIDORIA D’ESPORTS)
Dia: 16 de juliol
Hora; 21,30h
Lloc: Pl. Matzem
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LA COLLA DE CAMPANERS DEL COMTAT VA INTERPRETAR DIFERENTS TOCS TRADICIONALS

Els voltejos manuals de
campanes, presents en Festes
L

a Colla de Campaners del Comtat
no deixa la seua obstinació per
posar en valor tot el patrimoni que
envolta als tocs tradicionals de campanes a les nostres comarques i continua
desenvolupant nombroses iniciatives
per a aquest fi en el conjunt dels municipis. Una de les últimes activitats va
tindre lloc a Muro a principis del passat
mes de maig, coincidint amb la celebració de les Festes de Moros i Cristians
en honor a la Verge dels Desemparats.
L’agrupació va tornar a pujar a l’alt
del campanar de la parròquia de Sant
Joan Baptista i des d’allí va interpretar
diferents tocs manuals per a advertir a
la població que havien arribat uns dies
festius que es portaven esperant des de
feia tant de temps. En concret, segons
la informació facilitada pel col·lectiu,

els campaners van fer sonar els bronzes
durant el matí del dissabte 7 de maig
acompanyant l’eixida de la cercavila
per a la Missa de Clavarieses. A més, durant eixe mateix matí, es van interpretar
tocs amb caràcter festiu com la ‘Diana
Florejà’, anunciant que l’endemà era la
solemnitat de la patrona murera.
Recordar que Campaners del Comtat
ha treballat també enguany en diferents iniciatives per a recuperar elements patrimonials de Muro i, com ja
va informar aquest diari al gener, es va
aconseguir restaurar l’antiga campana
de l’ermita de Sant Antoni per a col·locar-la a la part alta del campanar amb
la finalitat de ser voltejada pels més xicotets per a iniciar els esmentats tocs
manuals que organitzen aquest grup
d’entusiastes de les campanes. Després

Ausiàs Parejo
guanya el
concurs de
Guitarras
Alhambra
Membres de Campaners del Comtat a la torre de la parròquia.

d’aquesta estrena, que va tindre lloc en
el marc de la Fireta de Sant Antoni, es
va restaurar l’antiga matraca de la torre

de la parròquia tornant aquesta a emetre el seu peculiar so durant la setmana
passada Santa.

L’exposició ‘Aforismes fusterians’
continua rodant per terres valencianes
L’exposició ‘Aforismes Fusterians’ que
van realitzar els alumnes de l’IES Serra Mariola (departaments de Filosofia, de Dibuix,
de Valencià i d’informàtica) per a la Festa
del Llibre 2022, en estreta col·laboració
amb Aviva Muro i la regidoria de Cultura,
després d’estar penjada als balcons del
nostre poble, els de Monòver i els de Novelda, continua el seu periple per terres
valencianes fins a finals d’any: Polop de la
Marina, El Pinós, La Romana, Petrer, Orpesa i Vistabella són alguns dels pobles que

L’Escola Comarcal de Música
organitza portes obertes
L’Escola Comarcal de Música del
Comtat ha organitzat enguany jornades de portes obertes de cara al
pròxim curs. Gràcies a aquestes classes gratuïtes, els interessats han pogut
assistir i gaudir de les diferents especialitats que imparteix l’escola.
L’Escola Comarcal de Música del
Comtat pertany a l’associació local
Joventuts Musicals del Comtat. Comp-

ta amb un equip de 21 professors de
Música amb titulació superior i completament dedicats a l’ensenyament
musical.
Les oficines estan ubicades al carrer
Carmen, 2 de Muro i allí es pot sol·licitar tota la informació, com també
matricular-se. A més, al web escolamusica.es es pot trobar el full d’inscripció per poder emplenar-lo.

visitarà per a difondre la paraula de Joan
Fuster. Tot un èxit, fruit del treball conjunt
dels diferents agents socials i educatius del
nostre poble.
D’altra banda, la Biblioteca Municipal i el
TAPIS El Batà de Muro han iniciat conjuntament el Club de Lectura Fàcil, una activitat
cultural i recreativa en la qual els usuaris
acudeixen una vegada per setmana a la Biblioteca per a realitzar la lectura conjunta
d’un llibre i la realització de treballs relacionats amb la lectura.

El guitarrista valencià Ausiàs Parejo ha guanyat el Primer Premi del
Concurs Internacional de Guitarra
Alhambra. Un guardó que li ha sigut entregat aquest passat cap de
setmanai, en la gala de clausura del
certamen, en l’Ateneu Mercantil de
València. El jove intèrpret va obtenir també el Premi a la Nova Creació Espanyola i el Premi del Públic.
Malgrat la seua joventut, Parejo té
a la seua esquena una àmplia trajectòria com a intèrpret. Nascut en
el si d’una família de guitarristes,
als 12 anys va publicar el seu primer àlbum, a duo amb el seu pare,
i ha collit ja innombrables premis
nacionals i internacionals, als quals
ara suma el Premi Alhambra.
En la fase final del certamen, que
va celebrar el divendres 10 de juny,
van participar els finalistes Ausiàs
Parejo, Marko Topchii (Ucraïna),
Luis Guevara (Xile) i Javier García
Verdugo (Espanya). El Segon Premi Alhambra va ser per a Topchii i
el Tercer per a Guevara. El Primer
Premi Alhambra de Guitarra està
dotat amb 14.000 euros, a més de
l’enregistrament d’un CD i un concert amb caixet de 1.000 euros.
NOVA FUNDACIÓ

D’altra banda, naix la Fundació Alhambra Guitarres, que centralitzarà i
escalarà la intensa activitat que l’empresa amb seu a Muro d’Alcoi desenvolupa des de fa més de 55 anys per
a potenciar la cultura guitarrística i
fer costat a intèrprets i compositors
de tot el món. La Fundació demanarà
la declaració de la guitarra espanyola
com a Patrimoni de la Humanitat.
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EL GRUP DE DANSES BALADRE I LA XAFIGÀ S’IMPLIQUEN DE NOU EN AQUESTA FESTA

Les tradicionals Danses de Palacio
tornen al seu format habitual
M

uro torna a recuperar aquesta setmana
les seues tradicionals Danses de Palacio, una festa que marca l’inici de l’estiu i que torna al seu format habitual després de
dues edicions en les quals els balls populars no
van eixir al carrer a causa de la pandèmia. El Grup
de Danses Baladre i La Xafigà s’impliquen de nou
en aquesta festivitat, que té lloc sempre entorn del
Corpus Christi, i han preparat per a això un ampli ventall de propostes que s’han desenvolupat ja
durant les jornades prèvies a la ‘gran dansà’ del
dissabte. En aquest sentit, cal esmentar que des del
dimarts 14 al divendres 17, s’han efectuat les conegudes com dansetes prèvies en diferents punts
de la localitat.
Ja el dissabte 18 de juny serà el torn del dia gran
de les Danses de Palacio, amb la gran dansà en la
plaça del Palau de la Senyoria, a partir de les huit i
mitja de la vesprada, seguida d’un sopar de cabasset i l’actuació de la Rondalla del Baladre. “És una
tradició molt arrelada a Muro que recuperarem
amb normalitat després que en 2020 la pandèmia
ens obligara a realitzar iniciatives en format virtual
per a recordar la festa i després d’un 2021 en què
ens adaptem a la pandèmia però no vam poder
realitzar cap actuació perquè va ploure. Ara és

moment de tornar a eixir al carrer a donar suport
a uns actes que són tan nostres i representatius del
poble de Muro”, manifesta Xelo Cascant, l’edil de
cultura de l’Ajuntament, institució aquesta última
que dona màxim suport a aquest singular costum.
Recordar que les anomenades Danses de Palacio
de Muro es remunten al segle XVIII, quant en la
recta final de la primavera els veïns del municipi
pagaven els tributs al Comte de Cocentaina festejant així el compliment d’aquest ritual protocol·lari.
LA PROCESSÓ DEL CORPUS TORNARÀ A
EIXIR AL CARRER

Recordar que el diumenge 19 de juny se celebra
la festivitat del Corpus Christi i aquesta vegada la
processó tornarà a eixir als carrers de la localitat després que en 2020 i 2021 la pandèmia de la
Covid-10 obligara a efectuar els actes religiosos
dins de la parròquia de Sant Joan Baptista. La solemne processó serà a les 20 hores i partirà des
del temple parroquial per a recórrer la plaça de
l’Església, Carrer Major, plaça de la Vila, Costereta
de Sant Roc, carrer Sant Bertomeu, carrer Músic
Rafael Esteve, Carme, placeta Molina i carrer Sant
Les Danses de Palacio de Muro es remunten al segle XVIII.
Blai fins a concloure de nou a l’església.

Muro també va ser present en el XVI Aplec dels Pobles de la Mariola celebrat a Castalla
Castalla va ser escenari aquest any del tradicional Aplec de Danses dels Pobles de la Mariola,
una activitat que va tindre lloc el passat 11 de juny i que en aquesta ocasió va aconseguir l’edició
número XVI. Els actes van començar a partir de les cinc i mitja de la vesprada, amb la recepció
dels grups participants en aquesta esperada trobada, mentre que sobre les set de la vesprada va
donar inici una cercavila, prèvia a la mostra de balls populars que va donar forma a l’Aplec.
La jornada, marcada per la calor i les temperatures estiuenques, va concloure amb un sopar popular
seguit d’una festa denominada “sarau”, en la qual els grups participants van interpretar diverses peces

de música tradicional. “És una trobada festiva que té per objectiu fomentar l’alegria, la germanor i la pau
entre els pobles veïns a partir del ball i la dansa. Estem davant una mostra de la riquesa de la cultura
valenciana, així com de la identitat pròpia de cada població que ens permet conéixer-nos millor”, va
asseverar Ferran García, coordinador de l’Aplec a Castalla. Enguany van ser deu les poblacions participants
i entre elles va destacar la presència dels components del Grup de Danses Baladre de Muro, els quals
van rebre nombrosos aplaudiments al llarg de la mostra. Els músics de la Xafigà es van encarregar
d’acompanyar-los i la Rondalla del Baladre va amenitzar també la festa amb la qual va finalitzar l’Aplec.
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AMB LA COL·LABORACIÓ DEL DEPARTAMENT DE TURISME DE L’IES SERRA MARIOLA
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Tio Pep,
per ací s’en
va a Muro

U

n dels personatges més populars per tota
la Comunitat Valenciana i més enllà,
que travessa la literatura, el teatre, la
música, les arts plàstiques, els contes i inclús
les fronteres, és el nostre ben estimat “Tio
Pep”.
Per moltes raons tots i totes comencem a
taral·lejar el ritme de la cançó popular que li
va donar la fama. Però, què sabem del Tio Pep?
Per què eixa fixació amb Muro?
El Tio Pep representa al característic agricultor
o llaurador valencià de principis del segle XX.
Tot i que encara s’està estudiant d’on venia el
Tio Pep, si se n’anava o tornava... la cronista
de Muro d’Alcoi, Elia Gosálbez diu que pel
fet de ser un personatge popular i no tindre
un fonament històric no es pot saber el seu
origen. I és que, és de veres que les cançons

tradicionals sempre s’han transmés de manera
oral (almenys fins al s. XIX) i per aquest fet
es mantenia anònima la seua autoria. Alguns
diuen que la primera vegada que apareix escrit
és quan el filòleg Sanchís Guarner ho reflexa
al llibre “Els pobles valencians parlen els uns
dels altres”. Pel que respecta a la lletra de la
cançó també feia la seua funció per a millorar
o ajudar en la vida quotidiana, i en aquest cas
es diu que es feia servir com a crítica sobre
com el poble valencià es podia deixar enganyar
pels seus conciutadans. Encara que hui dia
s’empra de manera molt més lúdica i conforma
una part indispensable de la nostra memòria o
records del col·legi inclús.
Físicament, el podreu trobar com escultura
en bronze dissenyada per Miguel Payà Sanchis
i fabricada per l’artista Carlet Jaume Espí a
l’entrada del poble de Muro, en l’avinguda de

València. No deixeu de visitar-lo per a admirar
la seua tartana i el ruc que li acompanyen i
per a preguntar-vos, enfront d’ell, si de veres
venia a Muro per la seua reconeguda Fireta de
Sant Antoni, d’uns 300 anys d’antiguitat, o per
l’enorme quantitat de recursos per descobrir a
Muro.
I amb aquest darrer article volem agrair al
diari el Nostre, a l’alumnat del cicle de turisme
de l’IES Serra Mariola implicat en la realització
d’aquesta pràctica real, als col·laboradors que
han fet possible cada publicació mensual i als
murers i mureres per donar-nos l’oportunitat
de llegir-nos i redescobrir amb nosaltres els
tresors de la nostra terra.
Alumnat del cicle de Guia, Informació
i Assistències de l’IES Serra Mariola de Muro
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Membres del departament de turisme de l’IES Sierra de Mariola i el també professor Francesc Gisbert.

L’IES SERRA MARIOLA IMPARTEIX UN CICLE DE TURISME AMB PROJECCIÓ CULTURAL

Formant professionals d’èxit
per al món del turisme
L

’IES Serra Mariola de Muro imparteix un cicle de Turisme
des de l’any 2001, en què es va inaugurar el centre. Ara com
ara, són dos els cicles de grau superior que imparteix. A més
a més, participen activament en una sèrie d’activitats culturals i de
promoció turística relacionades amb Muro i la comarca. Francesc
Gisbert entrevista els professors Jordi Prats i Maria Belvis per a El
Nostre.
– Quins són els estudis de turisme que teniu
implantats a l’IES Serra Mariola?
– Actualment, són dos cicles formatius de grau superior els
que impartim, per una banda, “Agències de viatge i gestió
d’esdeveniments”, que ens l’han concedit enguany en la
modalitat de bilingüe i estem molt contents. Per l’altra banda,
fa vint anys que impartim el cicle de “Guia, informació
i assistències turístiques”. També estem esperant que
l’administració ens concedisca un projecte de flexibilització,
és a dir, de personalització del currículum oficial. Significa
que introduirem al cicle de guia, informació i assistències
turístiques, un nou mòdul de recepció i reserves d’allotjaments
turístics. Amb el projecte els nostres alumnes rebran una
formació integral en tres cursos del món de les agències
de viatge, dels guies i els informadors turístics, així com de
l’allotjament turístic. Tindran una formació íntegra i amb una
visió completa del sector. Formem professionals d’èxit per

al món del turisme, “tot terreny”, que s’adapten a diferents
subsectors, empreses i circumstàncies.

La prova és que després els nostres alumnes tenen un 90%
d’inserció laboral en llocs de treball del sector turístic.

– Heu introduït noves línies pedagògiques de
promoció cultural per a enriquir el procés
d’ensenyament-aprenentatge?
– No parem de fer-ho, per exemple, la introducció de tècniques
de teatre per a millorar la comunicació verbal i corporal
del nostre alumnat, l’organització d’esdeveniments per part
dels nostres alumnes com ara jornades professionals, la
participació en presentacions, col·laboracions amb ajuntaments,
organitzacions empresarials, col·lectius culturals i socials...
Tot per a millorar l’aprenentatge real dels alumnes i també la
presència dels nostres estudis a Muro i a les comarques. Una
activitat molt bonica que vam fer fa poc va ser, per exemple,
la ruta de personatges de Muro. Tracta de posar en valor les
persones que han destacat en la història de Muro. Qui van ser,
què feren... Tenim músics com ara la saga dels Esteve, Rafael
Pasqual, el polític José Bono, el missioner Eloi Molines...

– Quines eixides professionals tenen els cicles de
turisme?
– Les eixides professionals en són moltes, per exemple, guia
acompanyant, informador turístic, assistent en terminals
de transport, guia local, agent de viatges, assistent en fires,
congressos i convencions, organitzador d’esdeveniments o inclús
treballar en allotjaments turístics. Hi ha un mòdul formatiu que
consisteix en la formació en centres de treballs, són pràctiques
en empreses on l’alumne ja decideix on li agradaria fer aquestes
pràctiques. Existeix també l’opció de realitzar-les en empreses
turístiques d’Europa, gràcies a l’ajuda d’Erasmus+, ja que som
un centre acreditat.

– I d’on són els vostres alumnes?
– Tenim alumnes de tota la comarca de l’Alcoià i el Comtat.
Treballem amb tasques d’assistència turística a hotels, aeroports,
guies i una part fonamental és aprendre a parlar i comunicar en
públic, per a formar en dos anys no alumnes, sinó professionals.

– Per al futur alumnat interessat, com es pot
matricular en els cicles de turisme?
– Tot aquell que estiga interessat ha de presentar primer una
sol·licitud en telematricula.es. En aquesta pàgina web s’explica
pas a pas com fer el procediment i els passos a seguir. Una
volta registrades les llistes definitives de l’alumnat seleccionat,
depenen de les vacants, s’ha de formalitzar la matrícula del
22 al 29 de juliol, però és imprescindible haver realitzat la
sol·licitud al maig.
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Ansietat: la
malaltia del dubte
Neus Jordà Sanoguera
Psicòloga humanista

Q

uan el cor batega de pressa. Quan
la ment va ràpid i els pensaments
porten a futurs dolents, catastròfics,
apocalíptics. Quan s’oprimeix el cor i els
sentiments. Quan la por tot ho inunda.
Quan una veu crida insistent en que
anem a morir o a tornar-se bojos.

Un Mural per la Igualtat
al Poliesportiu Municipal
El projecte amb l’eslògan @SOMIGUALS
es va iniciar a Muro el 2020 amb l’aprovació del II Pla d’Igualtat d’Oportunitats
entre dones i homes. “Pensem que en el
món en què vivim, una autèntica igualtat
entre dones i homes constitueix la clau
del nostre èxit econòmic, i social, no sols
a escala europea o estatal sinó també en
les nostres ciutats i municipis”, assenyalen
fonts municipals.
Sota aquest principi les regidories
d’Igualtat i de Serveis Socials estan duent
endavant una sèrie d’actuacions, com
ara tallers als centres de primària i de secundària de la localitat, obres de teatre,
xarrades, campanyes en les xarxes socials,
fòrums oberts… Tot encaminat a fer de

Muro una localitat “més informada, més
participativa i, per tant, més lliure”.
L’últim projecte que s’ha dut endavant és
el Mural per la Igualtat, creat per l’artista
Amanda Reyes Darmon, coneguda com a
Wendal. El mural vol representar que les
dones i els homes som iguals en tots els
àmbits.
Aquest mural s’ha pintat al Poliesportiu
Municipal, ja que aquest és un lloc molt
freqüentat pels joves de la localitat i perquè el món de l’esport és representatiu
d’aquesta “voluntat” per la igualtat.
Cal indicar que el projecte està finançat
pel Pacte d’Estat contra la violència de gènere, la Diputació d’Alacant i l’Ajuntament
de Muro.

L’alumnat de Secundària fa
teatre per a gent gran de Muro
L’alumnat de teatre de l’IES Serra Mariola ha realitzat diverses representacions per al final de curs. Els alumnes de 2n ESO, van actuar per al Centre de
Dia i per a la Casa de la Beneficència, dirigits pel professor Francesc Gisbert.
Els alumnes de 1r ESO van representar un musical al Centre Cultural, dirigits
per la professora Ana Llopis.

Això és un atac d’ansietat. Pensaments
erràtics, terribles i dolents. Sensació
d’ofegar-se, d’eixir del propi cos, de que
el pitjor va a succeïr irremediablement.
L’ansietat suposa la vivència al cos de la
por extrema, sense una causa lògica o
comprensible. Moltes vegades, confonem
ansietat amb estrés. L’estrés suposa una
demanda externa i una sensació de pocs
recursos propis per a fer-li front. Senc
estrés davant un examen difícil o un excés
de feina. En l’ansietat no sempre hi ha una
causa òbvia que ho provoca, i la sensació
pot ser de preocupació constant, o bé una
sensació interna de perill inexorable.
Demanar-li a algú que pateix ansietat
que es tranquilitze és exactament tan
eficaç com llepar una granota per a curarse un constipat. Per als demés, els que no
ho patim, l’ansietat sembla un absurd.
La persona sent que va a morir, que està
afectada per alguna malaltia terrible, i
encara que el metge o la metgesa li ha
dit que no, no pot evitar dubtar. Entra
en una espiral de comprovacions, aquest
batec del cor serà normal...? aquest
dolor al braç esquerre no serà perque
va a vindre’m un infart? Que el porten
a estar constantment en alerta, atent a
les senyals del propi cos. Al fixar-se tant
en si mateix, sensacions que a qualsevol
li passarien desapercebudes, perque no
tenen cap importància, per a una persona
amb ansietat es converteixen en la prova
possible d un fatal desenllaç.
Si pensares que vas a morir, tal volta
no intentaries fer el que fera falta per
a evitar-ho? Tal volta, deixaries de fer
esforços, per així no atormentar al teu
feble cor, o evitaries emocionar-te al
futbol o les películes. Fugiries d’aquelles
situacions on abans, has sentit al teu cor
desbocar-se. Si cregueres que pots tornarte totalment boig i perdre el control de tu,
fent un acte horrible contra tu o els demés,
potser no evitaries a les persones? O tot
el contrari? Tal volta no podries soportar
la idea d’estar soles amb tu mateix, per si
un mal pensament et fera portar a terme
un acte dolent que sols la presència d’algú
més sensat que tu podria evitar.
Tots aquest pensaments i molts més -ja
sabem que la por no coneix límits- poden
passar pel cap d’una persona que pateix

ansietat. Milers de pensaments ens passen
a tots pel cap tots el dies, però tan sols
uns quants tenen el poder de perturbar
la nostra pau. La persona amb ansietat
s’enganxa a aquests pensaments com
un peix a una xarxa enredada. Per a
desembolicar-la, cal vore-la des de fora,
compendre-la, sostindre-la, i apendre a no
enganxar-se, o a soltar-se lo més ràpid
possible.
Evitar el evitar suposa un dels reptes
que, poc a poc busquem conseguir
quan volem superar l’ansietat. Perque
evitant anem progresivament perdent
vida i donant-li la raó a l’ansietat sense
tindre-la. Com és possible? Molt senzill.
Imaginem que sóc una persona amant
de l’esport que comença a patir ansietat.
Crec que el batec intens del meu cor pot
dur-me a un infart. Aleshores, deixe de
fer esport. Al final del dia comprobe que,
efectivament, no he tingut cap infart.
La meua ment creurà que estic viva no
perque no tenia cap malaltia física, sino
perque he evitat fer esport. Amb la qual
cosa, serà probable que al dia següent
torne a evitar-ho quan senca por a
morir. Paradoxalment, el meu cos estarà
cada vegada menys sa i jo menys feliç,
havent perdut qualitat de vida i sent
estadísticament més probable patir un
infart ara que abans.
I és que l’ansietat és la malaltia de la
paradoxa: Tractant de controlar és quan
perc el control, al menys de la meua
pròpia por.
És la malaltia de la por a la por: a la
fi, ja no tenim por a morir ni a embogir.
Tenim por a sentir la mateixa por, que ens
fa no controlar el que ens està passant. El
nostre cos i la nostra ment s’ha convertit
en una alarma trencada que crida insistent
i pesada, encara que no hi ha cap perill.
Es la malaltia del dubte: Els pensaments
ansiògens comencen sempre per un subtil
però condemnatori “I si...” I si correc i
m’agarra un infart? I si agarre un ganivet
i faig mal a algú o a mi? I si... I si... I si..
En una angoixa constant i perturbadora.
Un dubte profund perque pot fer-nos
dubtar, no sols del que està passantnos, sinó de qui som. Acabem dubtant
de tot. Serà la mort qui ve a visitar-me
o és l’ansietat? Sóc realment capaç de
fer el que la meua ment em diu? Per qué
està passant-me açò? Que faig mal...?
És una angoixa injusta i molt densa que
hem d’anar acompanyant, respectant i
responent amb paciència, llum i esforç. En
definitiva, apendre a confiar. A dubtar del
propi dubte.
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L’AJUNTAMENT ULTIMA LA POSADA A PUNT

La piscina
municipal
obrirà el
pròxim
1 de juliol
L

’àrea d’Esports de l’Ajuntament de
Muro confirmava dies arrere que
la piscina municipal obrirà les
seues portes el pròxim 1 de juliol. Des
d’aquesta regidoria van explicar, a més,
el llarg procés realitzat per a escometre
les reparacions que estaven pendents
en aquesta infraestructura i asseguraven
que aquest fet està darrere que l’obertura s’haja demorat més enllà de la segona quinzena del mes de juny.
En aquest sentit, l’edil d’Esports va
indicar que, al setembre, després de

concloure la temporada, va començar
la tramitació per a fer efectiva la licitació del projecte, al mateix temps que va
detallar que finalment aquest s’ha hagut
de realitzar amb el romanent de tresoreria positiu que va llançar la liquidació
del pressupost de l’any anterior. A més,
va matisar que només una empresa es
va presentar per a assumir les intervencions que s’havia previst realitzar.
“En presentar aquesta firma la documentació requerida, també ens vam
adonar que faltava un tràmit d’una altra

Instal·lacions de la piscina municipal de Muro, el passat estiu.

administració pel que, complint tots els
terminis, ens hem anat a executar les
millores a pràcticament el mes de maig.
Els tràmits amb les administracions funcionen d’aquesta manera i no és com
en una casa particular que anomenem a
l’empresa constructora i en uns dies ens
estan arreglant la piscina. El més important és que no hem deixat de treballar

en aquest assumpte des del minut 1 i
que la piscina començarà a estar operativa el dia 1 de juliol”, afig l’edil Kike
Pascual.
ALTERNATIVA AL SERVEI DE QUIOSC

Indicar que enguany no s’ha licitat el
servei de quiosc davant el gran volum
de treball que té el departament munici-

pal de secretària a causa de les diferents
adjudicacions que està posant en marxa
el Consistori. “L’any passat va quedar
desert després d’un esforç titànic i hem
optat per aquesta decisió, encara que
hi haurà alternativa perquè tots aquells
que acudisquen a la piscina tinguen
servei”, va concloure el mateix regidor
d’Esports.

El camp La Llometa ja compta amb nous seients per a major comoditat i millor estètica
El camp de futbol municipal de La Llometa compta amb nous elements per a comoditat de totes i
tots els usuaris i aficionats. La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Muro ha instal·lat 684 nous
seients, els quals amb un cost de 16.280 euros, donaran una vistositat i una estètica moderna a
la instal·lació.
“És un pas més en la millora i condicionament de les diverses instal·lacions del nostre

Poliesportiu Municipal, i en aquest cas la varietat cromàtica d’aquestos seients és un fidel reflex
de la pluralitat de la nostra societat”, comentava Kike Pascual, regidor d’Esports.
“Des de la regidoria d’Esports continuem i continuarem realitzant accions per potenciar la
qualitat de les nostres infraestructures esportives, per procurar un aprofitament i un gaudi per a
tota la comunitat esportiva murera”, concloïa el regidor.
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Hugo Cruz triomfa a Eslovàquia
El passat 4 de juny es va celebrar
l’Slovakian Open, torneig
internacional de karate kyokushin
que va tindre lloc a la ciutat de
Dunajska Streda. El campionat
va comptar amb la participació
de cinc paisos: Austria, Croacia,
Eslovaquia, Espanya i Hongria,
destacant la participació d’aquest
últim pel que fa a l’organització
de l’esdeveniment i al nombre de
competidors.
Hugo Cruz va decidir competir
voluntàriament a la categoria de
pesos superpesats (+90kg), pesant
només 84 kg. El primer combat
va guanyar sense competir, ja
que el seu rival no volia competir
amb ell, possiblement perquè ja
sabia el nivell del murer. Ja en
semifinals, es va enfrontar amb el
campió hongarès i mundial Attila
Kukuly, al que va guanyar per
wazari (punt) després de colpejar-

lo repetidament amb els punys,
traient-lo així del tatami.
En la final es va enfrontar amb
altre competidor hongarès, al
qual tenia tocat de la clavícula
després de colpejar-lo fortament
amb el puny esquerre, però en
un d’aquests colps el competidor
d’Hongria va caure al sol
assenyalant que li havia colpejat
a la mandíbula, amonestant els
àrbitres a Hugo després d’aquesta
acció i impedint-li guanyar a
menys que deixara fora de combat
al seu rival en els 20 segons
restants que quedaven.
Hugo va aconseguir el segon lloc
i a continuació, el president de
l’organització eslovaca de karate
shinkyokushin János Markovics
li va entregar el trofeu al millor
lluitador, fruit de demostrar el
seu esperit i valentia per competir
enfront de rivals de 20 kg més.

Nico García aconsegueix un bronze en les
carreres de camions del Ricardo Tormo

Dídac Sánchez es convocat per a la
Selecció Valenciana de Hoquei Patins

El passat 14-15 de maig es van celebrar les carreres de camions en València, en el circuit
Ricardo Tormo de Xest. La competició va comprendre 4 carreres al llarg dels dos diez; en les del
dissabte, Nico García va aconseguir el 3r lloc en la primera carrera i un 4t lloc en la segona. El
diumenge, després d’unes carreres molt accidentades, va obtenir dos cinquens llocs.

El jove jugador murer Dídac Sánchez Bernabeu, de 15 anys, ha sigut convocat per a la
Selecció Valenciana d’hoquei sobre patins, el seleccionador de la qual és Pere Cañellas i
el seu entrenador, Ferrán Formatjé. Dídac és un jugador que va començar en el Club Patí
Muro als 5 anys, i després, a partir de 2017, va començar a formar part del Hoquei Club

Bons resultats
per al corredor de
BMX Hugo Blanes
El murer Hugo Blanes va disputar
recentment la carrera del campionat
de la Comunitat Valenciana de BMW,
on va quedar seté de la seua categoría. Va estar lluitant molt, ja que enguany competeix en 9-10 anys. També va disputar l’últim cap de semana
de maig la Copa Espanya, celebrada a
Alcoi. Fins ara, la seua posició en el
rànquing nacional és de la 27.

ESPORTS

MURO, juny 2022

Antolí, nou entrenador per a la pròxima temporada
Juanjo Antolí será el nou entrenador del Muro CF la
pròxima temporada, en substitució de Nacho Cantó.
Natural de Bocairent, Antolí ha sigut entrenador de
l’Olleria CF i el UD Benigànim, tots dos en Preferent.
Aprofitant la presentació del nou míster, des del
club han volgut agrair a Nacho Canto “tot el treball
i dedicació en aquesta temporada que acaba
de concloure. Com bé tu has dit, ha sigut una
temporada difícil però al final has pogut traure
tot el millor dels jugadors i fer una segona volta
per a emmarcar. Ha sigut un plaer l’haver-te tingut
com a entrenador i com estem segurs que la teua
carrera com a entrenador no pararà de créixer,
en el futur, quan estigues en categories superiors
direm orgullosos ací està Nacho el que un dia va ser
entrenador del nostre primer equip. Míster, molta
sort per al futur i que pugues aconseguir els teus
objectius”.
JOVES PROMESES DE LA PEDRERA DEL CLUB

D’altra banda, el club murer felicita a dos joves
jugadors, que ja fa anys van destacar a l’escola
de l’entitat i que recentment han ampliat els seus

contractes futbolístics. Per una part, Izan Llinares,
que va ser fitxat pel València CF quan era aleví
de primer any i des de llavors ha estat sempre a
l’escola valencianista, des d’aquesta categoria,
passant per infantils, cadet, aquesta temporada ha
finalitzat ja la seua etapa com a juvenil, i recentment
ha signat contracte com a amateur en el València
Mestalla, on jugarà la pròxima temporada, ocupant
la demarcació de lateral esquerre.
D’altra banda es trova el porter Christian Abad, que
va fitxar pel València CF quan encara era benjamí
del Muro CF. Des de llavors ha estat com a aleví,
passant a infantil en el mateix club de Mestalla.
Aquesta última temporada, en el seu segon any
com a cadet, va ser incorporat a les files de l’Elx
CF, equip pel qual acaba de signar tres anys de
contracte, el que suposarà finalitzar en el conjunt
il·licità tota la seua etapa com a juvenil.
“Al Muro CF estem molt orgullosos que aquests
dos jugadors continuen amb la seua progressió
futbolística i estem segurs que en un futur
pròxim els veurem debutar i triomfar en el futbol
professional”, conclou el club en un comunicat.

Emilio Turrión viatja amb la seua Vespa a la costa croata i els Balcans
Emilio Turrión ha tornat a la carretera amb la seua Vespa i
escàs equipatge, el “just i necessari” davant qualsevol adversitat climatològica –fred, pluja o vent– i una solució casolana
per a dos bidons de gasolina. L’objectiu en aquesta ocasió és
la costa croata i els Balcans, una part d’Europa que és dels
pocs llocs que aquest farmacèutic de Muro encara no ha recorregut amb la seua inseparable clàssica.
Seran set setmanes fora de casa, a lloms d’una Vespa de
1999 de dos temps i quatre marxes, que culminaran el primer
cap de setmana de juliol, en concret els dies 1, 2 i 3 amb la
Trobada Europea de Vespa, que tindran lloc en la localitat
portuguesa de Guimaraes.
En total sobre 9.000 quilòmetres, que van començar realment a meitat de maig, amb la preparació del viatge fins a
Pamplona, on va tenir lloc la Vespirena Extrema 2022, una de
les proves en Vespa més radicals que se celebren en terreny
europeu, ja que consisteix a recórrer 1.500 quilòmetres al
llarg de tres dies.
Un trajecte molt exigent que transcorre pel Pirineu espanyol
i francés, si bé en els plans d’Emilio Turrión no estava el rea-

litzar-los al complet, ja que la seua intenció era una vegada a
França, quan la carrera emprenguera viatge de retorn a Pamplona, seguir en direcció a Itàlia, per a continuació fer el salt
a la mar Adriàtica i realitzar el trajecte de tota la costa croata,
arribar fins al sud i visitar la pintoresca ciutat de Dubrovnik,
per a des d’allí entrar a Mostar i seguir pels Balcans creuant
Montenegro, Albània i Macedònia del Nord.
Després esperaria Bulgària, amb la seua capital Sofía, el monestir de Rila i visita a un amic búlgar, que fins fa poc estava
vivint a Muro, en una xicoteta població pròxima als Set Llacs.
Després de la seua estada d’uns dies a Bulgària, Emilio Turrión tenia previst continuar baixant al sud, ara fins a Grècia,
on la intenció era recórrer Tessalònica, la Muntanya Olímpo
i Metora, amb els seus increïbles monestirs al nord del país.
Ací donarà per conclòs el seu viatge per “l’Europa que no
conec i em fa molta il·lusió veure”, segons explica, per a seguidament agafar el ferri i marxar-se fins al sud d’Itàlia, on
la seua intenció és creuar-se tota la costa amalfitana, Nàpols,
Matera i arribar fins a San Marino, el xicotet estat dins d’Itàlia,
última estació abans de tornar a Espanya, via ferri per Barce-

lona.
Una vegada en la península vol tindre el suficient temps per
a creuar-la d’una punta a una altra i arribar a Portugal, punt i
final d’aquesta última aventura “vespista”, amb la seua presència en la Trobada Europea de Vespa, l’1, 2 i 3 de juliol, que
“no vull perdre’m per res del món”.
La pandèmia i algun “problemeta” de salut –trencament del
tendó d’Aquil·les– van retardar aquesta aventura en Vespa
que tenia programada des de fa temps. “Em feia molta il·lusió
aquest viatge. És una zona de l’Est d’Europa que no coneixia,
perquè pel nord havia fet en Vespa el Bàltic i Escòcia, l’oest,
Portugal i els Estats Units, i el sud vaig estar l’any passat a
Canàries i tinc pendent per les restriccions Marroc i Tunísia”.
Si tot marxa com “ha d’anar”, Emilio Turrión acabarà afegint-li al compte de quilòmetres de la seua Vespa de dos temps
“uns 9.000 quilòmetres”. En aquesta tornada a la carretera
té previst utilitzar “allotjaments econòmics, tipus albergues”,
poc equipatge –”algunes peces de recanvi”– i “molta paciència”, ja que l’anglés no és molt comú i l’accés a internet en
alguns llocs “és complicat”.
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MURO, juny 2022

MÉS DE 500 ESPORTISTES VAN PRENDRE PART EN LES COMPETICIONS DE LES DIFERENTS MODALITATS PRESENTS

Les XII Hores van omplir
Muro d’esport i bon ambient
L

a festa de la pedrera de l’esport murer, va protagonitzar
l’últim cap de setmana de maig una cita ineludible al
Poliesportiu Municipal. Més de 500 esportistes representant a huit esports diferents, van participar i gaudir en un
ambient de germanor i companyonia.

Patinatge, tennis, handbol, hoquei, bàsquet, futbol-8, pilota
valenciana i carreres d’obstacles, van omplir la graella
esportiva, però sempre amb un caràcter lúdic i participatiu,
farcit de bon ambient.
“Des de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Muro,

volem agrair la implicació de tots els clubs per poder
realitzar les XII Hores Esportives, i com no, felicitar a totes
i tots els esportistes que han participat en aquesta edició, i
animar-los a continuar per la senda esportiva”, afirmava el
regidor d’Esports, Kike Pascual.

