MURO
el nostre

SETEMBRE 2022

Sessió de treball amb el
conseller d’Habitatge

Els murers van acollir la
imatge de la Geperudeta

En el marc del Seminari del Consell celebrat a Alcoi, Illueca va presentar les línies d’actuació en matèria de vivenda.

La patrona dels valencians també va visitar les diferents pedanies, on els veïns la van abrigallar.

LA PROPOSTA VA SER APROVADA PER UNANIMITAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MURO

Consulta popular per a
triar l’itinerari de la Festa
A finals de juliol es va aprovar, per unanimitat, realitzar una consulta
popular perquè els veïns i les veïnes del municipi decidisquen de manera
democràtica com serà el recorregut de les Entrades de Moros i Cristians
de cara al futur. Cal recordar que en aquest 2022, i per a poder desenvo-

S’enceta
una nova
edició dels
Pressupostos
Participatius

Pàgina 3

lupar els festejos sense restriccions, es va acordar realitzar les desfilades
per la carretera, resultant la mesura molt aplaudida en general. El món
fester va votar al juny i el resultat va ser SÍ a mantindre les Entrades per les
avingudes principals del poble.
Pàgina 6

La comarca
es va bolcar
per a ajudar
als afectats de
Vall d’Ebo
Pàgina 13

Després de 14 anys, alumnes i professors estrenen el nou Bracal

Una tornada al col·le històrica per al poble

L’activitat
municipal i les
obres no es
detenen per
vacances
Pàgines 10-11
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AGENDA

MURO, setembre 2022

Mazón ressalta el paper de les
empreses tradicionals com a
senyals d’identitat de la província
El president de la Diputació d’Alacant,
Carlos Mazón, ha visitat recentment
l’empresa Alhambra Guitarras a Muro.
El president, qui va recórrer les diverses
estades de la fàbrica, acompanyat pel
director general de la companyia, Valerià
Torregrosa, va ressaltar la importància
de comptar a la província amb aquestes
“empreses tradicionals, familiars i moltes
d’elles centenàries, que són un exemple
per a nosaltres i que destaquen per
conformar part dels senyals d’identitat del
territori”.
Després de recórrer les instal·lacions
del taller, Mazón va destacar la “netedat,
cura i qualitat d’Alhambra Guitarres en
l’elaboració de les peces, cadascuna única
i amb personalitat”.

“Tindre a la nostra província una empresa
com aquesta, que treballa amb les
millors matèries primeres, que segueix
un procediment natural en cada fase de
la construcció i que finalment ofereix un
instrument d’enorme qualitat i fiabilitat,
exportat a nombrosos països, ajuda a
testimoniar el potencial de la nostra
província i del que en ella fem”, conclou el
responsable institucional.
Manufacturas Alhambra es va fundar
en 1965 en un xicotet taller de Muro.
Amb més de 55 anys d’experiència en la
construcció artesanal i al voltant de 110
professionals treballant amb les millors
matèries primeres, l’empresa es troba
representada en més de 70 països a través
de 3.000 punts de venda.

INFORMACIÓ D’INTERÉS

HORARIS
TRAVICOI ☎ 96 347 04 27
■ VALÈNCIA-ALCOI. Laborables:
11:00, 16:00, 19:30. PAS PER
MURO: 12:35, 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, 14:15, 16:00, 17:00,
19:00, 20:00, 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, 14:45, 16:30, 17:30,
19:30, 20:30, 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 les 15:10. 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 SETEMBRE-OCTUBRE
Dies 23-25

Gozálbez Cebrian

Pl. Ermita, 7

Dies 26-2

Turrión Gozálbez

Avda. País Valencià, 9

Dies 3-9

Mª Elodia López

Avda. de Gandia, 65

Dies 10-16

Gozálbez Cebrian

Pl. Ermita, 7

Dies 17-23

Turrión Gozálbez

Avda. País Valencià, 9

Dies 24-30

Mª Elodia López

Avda. de Gandia, 65

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

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

MOBILITAT
■ PER UN MURO MÉS
SOSTENIBLE
Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, torna una
de les cites ja clàssiques: el Muro
sense cotxes. La iniciativa convida
a participar, aquest dissabte 24 de
setembre, en una volta amb bici
pel municipi. Serà a partir de les
10’30 hores i després s’oferirà un
esmorzar per a tots els participants. A més, el diumenge se celebra ‘Amb bici per la Via Verda’.

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ CRIDAR
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L’any passat els pressupostos participatius van ser en la modalitat d’actius i entre les dotze propostes escollides va estar la de la celebració d’una nit zombie per Halloween.

AQUESTA MATEIXA SETMANA S’HA INICIAT EL PROCÉS AMB L’ARREPLEGADA DE PROPOSTES

Muro enceta una nova edició
de Pressupostos Participatius
L

a regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Muro, ha posat en marxa una nova
edició, la setena ja, dels ja consolidats Pressupostos Participatius. Amb una dotació de 70.000
euros destinats a inversions, aquesta eina participativa pretén dotar a la població de mecanismes de democràcia directa, sempre amb un criteris concrets i
amb un esperit de de corresponsabilització envers les
prioritats de les veïnes i veïns de la nostra població.
Aquest procés arranca amb l’arreplegada de
propostes efectuades per part dels ciutadans,
–sempre complint uns requisits– des del 21 de
setembre fins el 9 d’octubre, podent-se efectuar
tant de manera presencial (en el registre de
l’Ajuntament), com telemàticament en participando.
vilademuro.net.
La segona fase, i no menys important, és la de
validació tècnica, un període en el qual el personal
tècnic de l’Ajuntament realitza el garbellat, la
selecció i la cerca dels pressupostos de les opcions
presentades pels participants, en base a criteris
tècnics, legals, jurídics i de viabilitat. Aquesta tasca

abarca des del 10 d’octubre fins el 6 de novembre.
I ja per finalitzar, i prèvia presentació de les
propostes que compleixen els requisits per a
ser triades, arriba la fase de votació (del 10 de
novembre fins el 24 del mateix mes), on totes
les mureres i murers –majors de 16 anys i
empadronats a la nostra població– que ho
desitgen, poden exercir el seu dret a una
democràcia horitzontal i de futur.
Amb la mateixa fórmula utilitzada per a fer
propostes, podran votar tant presencialment
(Ajuntament), com telemàticament en participando.
vilademuro.net.
“Celebrem ja la setena edició dels Pressupostos
Participatius de Muro, perquè tenim una
clara vocació per dotar a la ciutadania de
ferramentes per participar en el dia a dia del
nostre poble, podent proposar i després votar
quines són les inversions que creuen més
necessàries dins dels 70.000 euros disponibles”,
explicava el regidor de Participació
Ciutadana, Kike Pascual.

4

EDUCACIÓ
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ELS ALUMNES VAN COMENÇAR EL CURS EN EL NOU COL·LEGI AMB ENORME IL·LUSIÓ

L’estrena del nou Bracal posa fi a
14 anys de classes en barracons
M

uro va viure un dia històric el
passat 12 de setembre, data
que a més de marcar l’inici
del curs escolar 2022/2023, va suposar també l’estrena del nou col·legi El
Bracal. D’aquesta manera culminaven
catorze anys plens de reivindicacions
en els quals no es va deixar de reclamar un col·legi en condicions després
que fa més d’una dècada fora demolit
l’anterior centre educatiu per patir
aluminosi. En aquell moment els estudiants del Bracal van passar a exercir
l’activitat docent en els barracons que
es van habilitar al costat del recinte firal
i va començar així un llarg periple que
no ha estat exempt de contratemps, ja
que en reiterades ocasions s’han hagut
de suspendre les classes per filtracions
d’aigua a causa de les intenses pluges o
per la forta calor derivada de les altes
temperatures.
A partir de 2015, amb la constitució
del primer govern del Botànic en la Generalitat Valenciana, se li va donar un
important empenyiment a un projecte
que el llavors Conseller d’Educació, Vicent Marzà, va qualificar com a prioritari en la primera visita que va fer a Muro
a la fi de juliol d’aquell any. Superats
tots els tràmits administratius van poder
començar les obres a la fi de 2019, però
aquestes van quedar paralitzades per
incompliments del contracte per part
de l’empresa a la qual li va ser adjudicada la construcció del col·legi. Allò va
caure com un pitxer d’aigua freda en un
poble que va eixir al carrer al febrer de
2020 reclamant una solució definitiva al
problema de tindre unes instal·lacions
educatives en aules prefabricades.
La Conselleria d’Educació, tal com es
va comprometre llavors el seu secretari d’Infraestructures Educatives, Víctor
García, va licitar de nou en un temps
breu unes obres que van començar a
prendre forma en plena pandèmia i que
van finalitzar en la passada primavera
amb el lliurament del nou col·legi a
l’Ajuntament.
Tot això va suposar una inversió de
5’2 milions d’euros per a habilitar una
infraestructura de dues plantes que
compta amb 18 classes de Primària,
una aula de música, una altra d’informàtica i una polivalent. També destaquen la biblioteca, sales de professors,
menjador i cuina, o pistes exteriors que
connecten amb l’aulari d’infantil o el
gimnàs, que ja existien.

Dalt, Ajuntament i representants de la comunitat educativa van donar la benvinguda al nou curs. Baix, dos imatges de l’entrada d’alumnes al col·legi.

SATISFACCIÓ EN LA COMUNITAT
EDUCATIVA I L’AJUNTAMENT

Des del Bracal van voler que l’estrena del col·legi fora una gran festa i per
això els professors van acudir el mateix
dilluns 12 de setembre disfressats de
superherois o personatges de Disney al
primer dia de classe. Per a la directora
era una jornada més que significativa.
“Ens ho hem guanyat i ens mereixem
una escola digna. Ara ho gaudirem després d’una lluita tan gran”, deia Ruth

Dues fotografies de la tornada al col·le al Montcabrer i l’IES Serra Mariola. Al voltant de mil alumnes en total.

Jordà als mitjans de comunicació.
També des de l’AMPA insistien que
costava encara de creure el que s’estava
vivint. “Aquest inici de curs és molt diferent del que hem tingut en els últims
anys, marcats per les contínues reivindicacions per a fer el col·le nou. Ha sigut
per a mi molt especial el moment d’en-

trar per primera vegada aquest matí,
a primera hora, per a iniciar l’Escola
Matinera”, afirmava Rebeca Ferrer.
D’altra banda, l’Ajuntament de Muro
estava molt satisfet per veure que s’havia fet realitat aquest projecte. A més,
avançaven que prompte hi haurà una
jornada de portes obertes perquè tot el

poble veja el centre educatiu de prop.
“Seran el 30 de setembre a la vesprada,
coincidint amb la Fira Gastronòmica, i
hi haurà inflables, música i fins i tot un
reconeixement per a totes eixes persones que han estat en primera línia de
batalla durant aquests últims 14 anys”,
va comentar l’alcalde, Gabriel Tomàs.

NORMALITAT EN L’INICI DE CURS

Al seu costat l’edil d’Educació, Xelo
Cascant, va recordar finalment que el
curs havia començat a Muro amb absoluta normalitat per a més de 1.000
alumnes repartits tant en els dos col·legis (Bracal i Montcabrer) com en l’IES
Serra de Mariola.

EDUCACIÓ

MURO, setembre 2021
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L’AJUNTAMENT ESTUDIA LA POSSIBILITAT D’HABILITAR UN PARC APROFITANT LES PISTES ESPORTIVES EXISTENTS

Les aules prefabricades han passat
a la història durant aquest estiu

D

urant la segona setmana de l’agost passat va començar el
desmuntatge dels barracons que han albergat el col·legi
El Bracal de Muro des de fa més d’una dècada. Una grua
de grans dimensions es va encarregar de retirar un a un els mòduls després que aquests quedaren lliures d’estris aquest estiu
gràcies al trasllat que va assumir l’Ajuntament amb el suport de
la comunitat educativa del centre.
L’alcalde de Muro assenyalava llavors que la Conselleria
d’Educació no havia avisat de l’inici de les tasques de
desmantellament dels barracons i afirmava que malgrat tot

aquest fet havia suposat una grata sorpresa per al municipi,
així com una gran alegria. Gabriel Tomás apuntava que amb
la retirada de les aules s’iniciava la fi d’un dels períodes més
negres de l’Educació a Muro. “Els barracons formaven ja part
del paisatge urbà del poble perquè han sigut catorze llargs
anys en què centenars de murers, alguns d’ells adults ja, han
hagut d’estudiar en unes pèssimes condicions que s’agreujaven
cada vegada que plovia amb força o feia fort calor”, va
manifestar el primer edil.
Cal recordar que el solar on ha estat aquest Bracal

provisional, mentre es construïa el nou edifici, és de propietat
municipal i el Consistori estudia per al mateix diversos
usos una vegada quede lliure. “Sobre la taula està la idea
de construir un parc, aprofitant també les pistes esportives
que tenia el Centre, i no descartem instal·lar algun element
que recorde la llarga reivindicació per tindre un col·legi en
condicions”, va significar.
Al marge d’això, es té la intenció de repartir entre
associacions i col·lectius el mobiliari que es va usar en
aquestes instal·lacions fins a la passada primavera.
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FESTES
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LA PROPOSTA VA SER APROVADA PER UNANIMITAT EN EL PLE DEL DIA 27 DE JULIOL

Una consulta popular decidirà
el recorregut de les Entrades
E

l ple de l’Ajuntament de Muro del
passat 27 de juliol va aprovar, per
unanimitat, realitzar una consulta
popular perquè els veïns i les veïnes del
municipi decidisquen de manera democràtica com serà el recorregut de les
Entrades de Moros i Cristians de cara al
futur. Cal recordar que en aquest 2022,
i per a poder desenvolupar els festejos
sense restriccions a causa de la pandèmia del coronavirus, es va acordar
realitzar les esmentades Entrades per la
carretera amb caràcter temporal resultant la mesura molt aplaudida tant per a
festers com per a públic.
Posteriorment, la Junta de Festes, institució encarregada de l’organització de
les festes patronals, va convocar una
consulta al món de la festa al juny, que
va revetlar que quasi el 70% dels participants en la votació eren partidaris de
mantindre el nou recorregut estrenat
enguany. Això, en nombre de sufragis,
es va traduir en què 447 van dir que sí a
seguir per la carretera mentre que 191
van apostar perquè l’Entrada de les tropes cristianes i les hosts de la mitja lluna siga pel carrer Sants, tal com ocorria
fins a 2019.
El resultat es va traslladar seguida-

ment a l’Ajuntament i va ser debatut pel
Consell de Participació Ciutadana, organisme que va aprovar per unanimitat
realitzar la consulta ciutadana, així com
traslladar al Ple aquesta voluntat. Una
vegada confirmat per la Corporació Municipal, aquesta resolució serà remesa
al Consell de Ministres amb la següent
pregunta: Per on prefereix que transcórreguen les Entrades Mora i Cristiana de
les Festes de Muro d’Alcoi?
Les possibles respostes seran:
• Avinguda de València, Avinguda
Verge dels Desemparats, Avinguda del
País Valencià, Carrer Josep Bono i Plaça
Matzem.
• Avinguda d’Alcoi, Carrer Sants de la
Pedra, Placeta Molina, Carrer Sant Blai,
Plaça de l’Església, Carrer Músic R. Esteve i Plaça Matzem.
Des del Consistori estan ara a l’espera
de la resposta per part del citat Consell de Ministres i una vegada es conega
aquesta, es convocarà la consulta popular perquè tot el poble decidisca sobre
el futur del trajecte de les desfilades.
Si finalment tira avant el canvi, la Festa
farà un important salt de qualitat i fins i
tot s’aconseguirà major seguretat per a
participants i espectadors.

El món fester va votar al juny i el resultat va ser SÍ a mantindre les Entrades per la carretera.

L’ACTUACIÓ ABASTA TAMBÉ LES DEPENDÈNCIES DE L’OFICINA DE TURISME, EN EL CASTELL DE LA PLAÇA MATZEM

Una aposta per l’accessibilitat del Museu Fester

L

’Ajuntament de Muro comunicava també
aquest estiu la realització de diferents
obres per a la supressió de les barreres
arquitectòniques en la seua Oficina de Turisme,
així com en el Museu Fester. Tots dos espais
es troben en l’edifici conegut com al castell de
Festes, que se situa en la plaça Matzem.
Des del Consistori explicaven sobre aquest
tema que a la fi del passat mes de juliol es va
signar l’acta de replanteig per a un projecte
que supera els 82.000 euros, tant en el
preu de licitació com de contractació de les
intervencions a realitzar. Aquesta actuació serà
executada per Cantó Obras S.L i té un termini
de realització que està estipulat en dos mesos.
“Amb aquest projecte posem al dia un dels
molts edificis municipals on no es compleix la
normativa d’accessibilitat. Des de l’equip de
govern tenim la sensibilitat amb el col·lectiu de
persones amb mobilitat reduïda o discapacitat

Festa flamenca per
la capitania de la
filà Contrabando
Després de les vacances d’estiu, la maquinària festera es posa en marxa, especialment en el cas de les filaes de càrrec,
que inicien els actes conmemoratius del
seu any més important. Així ho va fer la
filà Contrabando, que va organitzar una
festa de temàtica flamenca el passat dissabte 17 de setembre, amb motiu de la
seua pròxima capitania. Música en directe i bon ambient van ser els protagonistes.

referent a temes d’accessibilitat a edificis
públics”, apuntava l’alcalde, Gabriel Tomás.
Indicar que el projecte que s’anava a dur
a terme consisteix en l’eliminació de les
citades barreres arquitectòniques, al costat
de l’adaptació de l’immoble a la normativa
vigent. A més, es contempla rehabilitar els
lavabos perquè tant els accessos, com l’interior
d’aquests, complisquen amb les mesures vigents
en matèria d’accessibilitat. També es pretenia
modificar tanques i murs de seguretat existents
en l’immoble. Finalment s’apostava per
col·locar un ascensor per a facilitar l’accés a
la primera planta d’un immoble que, a més
del Museu Fester i de l’Oficina de Turisme,
serveix d’escenari per a les Ambaixades de
les Festes de Moros i Cristians en honor a la
Verge dels Desemparats que se celebren al
maig, sense oblidar que és l’actual seu de la
Junta de Festes.
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AJUNTAMENT DE LA VILA DE MURO

MES DE SETEMBRE - OCTUBRE 2022
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

CONCERT 9 D’OCTUBRE,
a càrrec de la Banda Unió
Musical de Muro

(REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA)
Del 21 de set. fins al 24 de nov.
21 set. al 9 oct.: ARREPLEGADA DE PROPOSTES
10 oct. al 6 nov: VALIDACIÓ TÈCNICA
9 de nov.: PRESENTACIÓ PROPOSTES
10 nov. al 24 nov.: VOTACIONS

(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia: 1 d’octubre. Hora: 19,00 h
Lloc: Centre Cultural

EXPOSICIÓ Joan Fuster
MURO SENSE COTXE
Volta amb bici per Muro

(REGIDORIA DE CULTURA)
Dies: Del 7 al 14 d’octubre
Lloc: CCP

(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia: 24 setembre. Hora: 10,30h
Eixida pl. Matzem.

FESTIVITAT 9 D’OCTUBRE

RUTES I ACTIVITAT GUIADES

Dia: 9 d’octubre

(REGIDORIA DE TURISME)
ESCALADA PENYA EL FRARE
Dia: 25 de setembre. Hora: 9,00h
Eixida: Ermita Sant Antoni
CICLOTURISME PEDANIES
Dia: 8 octubre. Hora: 9.00h
Eixida: Tourist Info.

PARLEM DE LLIBRES
Vicent Micó i García
(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia: 13 octubre. Hora: 20.00h
Lloc: Biblioteca Mpal.

VIA VERDA AMB BICI,
ALCOI-VILALLONGA
(REGIDORIA D’ESPORT)
Dia: 25 setembre
Hora: 9,30h
Lloc: Eixida desde Moll Estació (davant Xafigà)
Preu: 4 €

CONCERT El Diluvi
(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia: 15 octubre

PARLEM DE LLIBRES
Crim al Petxinot,
de Miguel Angel Balaguer
(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia: 29 setembre
Hora: 20.00h
Lloc: Biblioteca Mpal.

FIRA GASTRONÒMICA
(REGIDORIA PROMOCIÓ ECONÒMICA)
Del 30 de setembre al 2 d’ octubre
Inauguració 30 de setembre
Hora: 20.00h-Lloc: Pl. Matzem

TEATRE «Pobre consogre ric»
(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia: 22 octubre

ESPECTACLE:
A les portes de la Ciutat
(REGIDORIA DE CULTURA)
Dia 29 octubre. Hora: 21.30h.
Lloc: CCP
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LA PATRONA DELS VALENCIANS TAMBÉ VA VISITAR LES DIFERENTS PEDANIES

Muro va rebre al carrer la imatge
pelegrina de la Verge ‘Geperudeta’
E

ls municipis de l’Alcoià i el Comtat van rebre durant els primers dies d’agost la visita de la imatge pelegrina de la Verge
dels Desemparats procedent de la ciutat de València. Aquesta
iniciativa la promou la Diòcesi valentina en ocasió de l’Any Jubilar
Marià que ha concedit la Santa Seu a la Comunitat Valenciana per
a commemorar l’I Centenari de l’última coronació canònica de la
Mare de Déu.
Per aquest motiu, la patrona dels valencians va iniciar un periple per aquestes comarques que la va portar a estar a Muro en el
calorós matí del dimecres 3 d’agost. El vehicle que transportava la

talla, conegut també com el ‘Maremòbil’, es va detindre en la plaça
de l’Ermita mentre voltejaven les campanes del temple en el qual
també es venera a la Mare de Déu dels Desamparats com a patrona
de Muro. Nombrosos fidels van aprofitar l’ocasió per a aplaudir
a la Verge o fer-se una foto davant seua, mentre que el rector, don
Diego Ferrándiz, va pronunciar una oració que va ser seguida per
tots els presents.
Seguidament la ‘Geperudeta’ va prosseguir el seu viatge per a passar per les pedanies de Setla de Nunyes, Benàmer o Turballos, on
també va ser rebuda amb tots els honors per part dels veïns, al mateix

temps que no van faltar els vítors o els voltejos de campanes en el
seu honor.
Cal recordar que aquesta és la tercera visita que realitza en poc
temps la imatge pelegrina de la Verge dels Desemparats a Muro, ja
que ja va passar fugaçment per la població al maig de 2021 en un
recorregut que es va fer per tota la Diòcesi en ocasió de la pandèmia del coronavirus. Abans d’això, a l’octubre de 2019, va estar
quasi tres dies a Muro en unes jornades en les quals va haver-hi eucaristies, processons, actes religiosos o voltejos manuals de campanes per a abrigallar la presència de la Mare de Déu al nostre poble.

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

ECONOMIA
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HAN TINGUT UN COST DE VORA 200.000 EUROS

Finalitzades les obres de
millora del polígon El Pi

A

la fi de juliol es feia efectiva la
signatura de l’acta de recepció
de les obres de millora del polígon industrial El Pi. Amb un cost de
199.905 euros, IVA inclòs més millores, gran part d’elles seran sufragades
per una subvenció específica de l’IVACE (Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial), dins de la convocatòria d’enguany.
Els treballs s’han executat per part
de l’empresa PAVASAL Empresa Constructora, S.A. i han consistit en la
millora viària i de subministrament
d’aigua potable; obra civil per a la
instal·lació de fibra òptica; reorganització de la zona verda i amb el seu
respectiu reg per degoteig; canvi i
millora de la senyalització horitzontal
i vertical; col·locació del cartell senyalitzador de carrers; i millora dels
serveis contra incendis.
En concret s’ha actuat en el carrer
del Transport. Des de l’Ajuntament
han volgut demanar disculpes a les
empreses “pels danys que s’hagen
pogut ocasionar pels talls del carrer.
Desitgem que amb aquesta actuació
del polígon industrial El Pi es millore
l’accés i connectivitat de les indústries
així com el desenvolupament dels treballs propis de les naus”, han assenyalat fonts municipals.

FONT: GENERALITAT VALENCIANA

PERÒ HI HA CENT ATURATS MENYS QUE FA UN ANY

La desocupació creix
un 4% a l’estiu a Muro

Els treballs s’han centrat en el carrer del Transport.

L’atur ha crescut a Muro aquest estiu, segons reflecteixen les últimes
dades aportades per Labora, el servei
públic d’ocupació. En concret, l’increment ha sigut d’un 4,4% respecte
a juny, mes en què va baixar en dos
aturats, després de mantindre’s la xifra
durant la primavera. La bona notícia
és que observant l’evolució, ara mateix
hi ha un centenar d’aturats menys que
fa un any.
A l’agost, la desocupació va pujar en
23 persones, mentre que la variació
entre juny i juliol va ser de tot just 4

aturats. Destaca que a l’agost, de les
23 persones, 14 són dones. I és que
les xifres d’atur femení continuen sent
preocupants, ja que van en augment.
En aquests moments hi ha 405 aturades enfront de 233 homes, cosa que
significa una proporció del 63%.
El sector més perjudicat per la pujada a l’agost va ser el dels serveis, que
en en l’actualitat acumula el 62% (398
persones) de la desocupació total en
el municipi. Li segueix el sector industrial, al qual correspon no arriba a un
25% (157 aturats).
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S’HAN DUT A TERME ACTUACIONS O ESTAN EN CURS A SETLA, BENÀMER I TURBALLOS, A MÉS D’INICIAR-SE LES OB

Les pedanies ‘es posen
L

es pedanies i els voltants de Muro
estan sent objecte de diferents actuacions de millora aprofitant la
menor activitat de les vacances d’estiu i,
per tant, menys molèsties per al veïnat.
Per una banda, l’Ajuntament de Muro
va comunicar a principis del passat mes
d’agost que el dia 29 de juliol havien començat les obres per a l’adequació de diferents trams de la pedania de Benàmer.
Les actuacions previstes consistien en
la pavimentació de la zona de l’escullera
de pedra, en el tram de carrer Verge de
Gràcia, i l’execució d’un punt delimitat
per a la col·locació dels diferents contenidors de recollida de fems. A això se
li afig la millora de la il·luminació amb
la instal·lació de fanals led que es nodreixen de l’energia solar.
Finalment, estava prevista la col·locació d’una barana perimetral en la citada
escullera de pedra. “Desitgem que amb
aquesta actuació es millore la seguretat
dels vianants, es delimite una nova zona
de contenidors de fem on no moleste als
veïns i que tot això redunde en una millora de l’entorn d’aquest enclavament tan
important per a Muro”, manifestava sobre aquest tema l’alcalde, Gabriel Tomàs,
en declaracions a Radio Élite.
Les millores que s’estaven duent a terme han sigut proposades pels veïns de
la pedania i el cost de l’actuació, duta a
terme per Decoblas S.L, és de 45.987€,
(IVA inclòs).

DEMANDES DE TURBALLOS

D’altra banda, l’associació de veïns i
veïnes de la pedania de Turballos i disseminats, agrupades en una assemblea, van
presentar en l’últim ple ordinari un escrit
de queixa amb diversos punts a resoldre.
Aquest escrit s’ha fet públic en xarxes socials.
Per part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Muro han acordat el més prompte
possible notificar-los els terminis previstos
per a esmenar les diverses deficiències.
En aquest sentit, cal esmentar que la gran
majoria d’actuacions estan reflectides en
la memòria d’actuació amb data març de
2021 i en els projectes de reparació de camins Fase I i Fase II. A continuació, es detallen les inversions executades fins hui des
de l’inici de la legislatura: Reparació pont
de Turballos (17.000 euros); senyalitza-

En la primera fotografia es pot observar l’inici dels treballs de rehabilitació del depòsit d’aigües d’Agres i el seu entorn. Al costat, una de les
intervencions efectuades a Turballos i, seguidament, un camí de Benàmer on estava previst actuar.

ció i abalisament diversos camins (8.000
euros); reparació Costera de Valero, Camí
Mas d’Alfafar, Encreuament Turballos carretera antiga Port d’Albaida i Camí Ventorrillo (210.000 euros); il·luminació Carrer
Ravalet (500 euros).
Mentre, les obres pendents d’executar
que compten amb les seues respectives
memòries i projectes són: Memòria actuació Turballos (47.682 euros); il·luminació Via Verda tram antiga carretera
Port d’Albaida (23.059 euros); Costera
de Valero (5.432 euros); Camí Turballos Sud (31.938 euros); Camí Turballos
Oest (79.698 euros); Camí Via Turballos
(130.074 euros); Camí Turballos a Gaianes
(96.990 euros); Camí Assagador (13.696
euros); Camí Vell d’Alcoi (74.671 euros);
Antiga carretera nacional N-340 Port d’Albaida (39.606 euros); Corriol Port d’Albai-

da (12.920 euros). El total del pressupost
per executar es de 555.769 euros.
NOVA ZONA VERDA A SETLA

També aquests dies s’han iniciat les
obres per a la millora de zones verdes de
titularitat municipal, com és el cas de la
plaça de les Escoles de Setla, mitjançant
una convocatòria de subvencions de la Diputació d’Alacant, a la qual va optar Muro
i van concedir l’any 2021. Cal assenyalar
que l’equip de govern tenia ja un projecte
d’actuació d’aquesta zona que estava molt
abandonada i degradada, i finalment es
va decidir finançar-la amb aquesta ajuda.
Amb un cost de 44.975 euros, el termini
d’execució serà de cinc mesos. Els treballs
consistiran a pintar els fanals, col·locació
de jardineres noves, instal·lació d’aparells
biosaludables, col·locació de bancs i apa-

rells infantils nous, instal·lació de zona de
cautxú, millora de l’accessibilitat i urbanització de tota la zona.
L’Ajuntament ha parlat amb l’empresa
adjudicatària de les obres perquè totes
les papereres, bancs, etc. que estiguen
en bon estat i que es reposen nous, es
puguen destinar a altres punts del municipi, i fer així una política de reutilització
i reciclatge.
I en altre ordre de coses, també s’ha finalitzat la col·locació de fusteria de PVC
nova per a la millora de l’eficiència energètica al bar de Setla. El cost total, 5.456
euros, ha anat a càrrec del romanent.
DEPÒSIT CARRETERA D’AGRES

Ja per últim, s’han iniciat les obres de
rehabilitació del depòsit d’aigües d’Agres
i el seu entorn. Atesa la situació d’abandó

durant anys i sent una infraestructura municipal, l’equip de govern va decidir en el
seu moment, mitjançant una modificació
de crèdit, actuar tant en l’edifici com en
el seu entorn. Aquesta actuació permetrà
a nombrosos vianants que accedeixen al
paratge dels Fontanars i l’espai natural
municipal Fontanelletes-Riu d’Agres, parar i poder gaudir de les vistes a la Penya
el Frare i a les diverses zones verdes del
seu entorn privilegiat.
Les obres tenen un cost de 34.848 euros
i seran executades per la mercantil Construcciones y Proyectos Muro 1.953, S.L. El
termini d’execució es de tres mesos i es
faran treballs de neteja del terreny, poda
d’arbres, treballs d’enrasat de sòl, renovació de pintura, instal·lació d’enllumenat
solar tipus led i senyalització, i col·locació
de mobiliari urbà.

MUNICIPAL
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BRES D’ADEQUACIÓ DEL DEPÒSIT DE LA CARRETERA D’AGRES PRÒXIM AL PARATGE DE FONTANELLETES

n boniques’ per l’estiu

L’AJUNTAMENT VA CELEBRAR DIFERENTS SESSIONS PLENÀRIES A L’AGOST

L’activitat política municipal
no es va detindre per vacances

Perímetre de les obres a la plaça de les Escoles de Setla.

La política de l’Ajuntament de Muro no ha
tingut molt de temps per al descans durant
agost, perquè durant les vacances estivals
va haver-hi diverses sessions plenàries en el
Consistori. Una d’elles fins i tot va tindre lloc
abans d’acomiadar juliol i era la sessió ordinària corresponent a abans del període vacacional, en la qual es van ratificar diferents
modificacions de crèdit. A més va tirar avant
per unanimitat la proposta d’elevar al Consell de Ministres la idea de realitzar una consulta popular perquè tot el poble decidisca
si vol que les Entrades de Moros i Cristians
discórreguen a partir d’ara per la carretera
o si tornen al barri antic. “Després del re-

sultat que va llançar la votació que va convocar la Junta de Festes hem recollit el guant
i s’han activitat tots els mecanismes perquè
siga el poble qui, de manera democràtica,
decidisca el millor per a les seues Festes”, va
significar l’alcalde, Gabriel Tomás.
Uns dies més tard, el 5 d’agost, va haver-hi
Ple extraordinari urgent i es van aprovar les
corresponents modificacions de la relació
de llocs de treball, així com de la plantilla del personal de l’Ajuntament de Muro.
“Abans del 31 de desembre hem de tindre
llestes, dins del termini i en la forma escaient, les promocions internes del personal
del Consistori ja que si no arribem a trau-

re-les això pot tindre un impacte important
en el nostre Pressupost”, va assenyalar el
primer edil.
També es va confirmar derogar l’ordenança fiscal de la taxa per prestació de serveis relacionats amb la tramitació o autorització d’instruments d’intervenció ambiental
i amb l’obertura d’espectacles públics o
activitats recreatives i establiments públics.
Finalment, el 18 d’agost va haver-hi un
altre Ple extraordinari urgent on es van
abordar assumptes referits a regular el Pla
General d’Ordenació Urbana de Muro per
a controlar la instal·lació d’establiments de
jocs en la zona residencial del poble.
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AccepTANT
Neus Jordà Sanoguera
Psicòloga humanista

Dues de les activitats realitzades per a concloure la temporada.

L’Associació de Jubilats
va posar fi al curs amb un
festival i un viatge a Elx
Com ja és tradicional, l’Associació de
Jubilats i Pensionistes va acabar el curs
amb un ampli ventall d’activitats. El 30
de juny organitzaren el tradicional fi de
curs de les activitats realitzades durant
tot l’any. Per a això, van comptar amb
la presència de l’alcalde Gabriel Tomás
i de la regidora de Serveis Socials, Xelo
Cascant. L’acte va quedar inaugurat per
la seua nova presidenta, Maruja Giner,
que després d’unes paraules d’agraïment va presentar als participants.
L’acte va comptar amb diverses exhibicions de les classes de gimnàstica

dirigides per Ainhoa Font, mentre que
el Cor dels Jubilats, dirigits per Jeremies
Sanchis, van sorprendre gratament el
públic amb els seus cantes a capela i
altres composicions de sempre i més recents, com una adpatació de l’Ai Mama!
de Rigoberta Bandini, amb coreografia
inclosa. En tercer lloc, els assistents van
gaudir d’un recital de poesia realitzat
per Fany Almodovar i Chelo Abad, on
van demostrar els seus dots interpretatius.
Un viatge de convivència a Elx va posar
el punt i final al curs.

D

eia un savi que la felicitat es trobava en la valentia per a canviar allò que sí
podem canviar. En la serenitat per a acceptar allò que no. I, per últim, en la
sabiduria per a distingir unes d’altres. Tal volta, una de les coses més difícils que
hem de fer les persones siga acceptar la realitat que tenim, una vegada comprenem
que no podem –o en el fons, no volem- canviar-la.

Sovint, ens barallem amb nosaltres mateixa i amb la resta quan pretenem que les
coses siguen diferents a com són, i ahi resideix gran part del nostre patiment. No
acceptem d’entrada que haja eixit ploent el dia de la boda, que haja perdut el nostre
equip, la tendència a arribar tard del nostre amic, o els defectes de la nostra parella.
No acceptem les arrugues que comencen a marcar el camí de la maduresa, certes
decisions de persones que volem, o allò que vam viure i que no voldríem haver viscut.
Algunes vegades, la vida ens porta a situacions dures i complexes, on perdem als
éssers estimats. Tal volta, aquesta siga una de les coses que més ens coste d’acceptar
de totes. I és que no estem dissenyats per a perdre’ns uns a altres.
Acceptar la vida tal com ve és una de les característiques de les persones felices. Com
tot, és un procés no immediat, requereix adonar-me primerament del malestar que em
genera el que estic vivint. Després, comporta sopesar les possibilitats que tenim per a
que la situació canvie, qué podem fer. I una vegada, eixa reflexió porta a la resposta
del “res, simplement, accepar-ho”, afrontar la tasca de l’acceptació.
Acceptar no és resignar-se. En la resignació, hi ha un abandó a la realitat des d’el
desànim i la impotència. Hi ha un “no puc fer res” malhumorat, que mira a terra i es
percep des d’el victimisme. En l’acceptació, hi ha una part activa, viva, que ens porta
a tractar de compendre el sentit del que hem viscut, veu l’aprenentatge que amaga,
experimenta gratitud malgrat el dolor, i deixa anar el que ja no pot ser. Acceptar és
una tasca altament difícil, que implica respectar a la vida i els seus canvis, els moments
de pau i els de tormenta, i sap i confia en un demà diferent. En l’acceptació, sostinc el
que és i solte el que deuria ser. Quan accepte, ja no patisc. Tal volta, visca dolor per la
persona que em deixa, o la realitat que ja no és, però no lluite contra eixa realitat, ja
que la lluita em desgasta inútilment. Acceptar és dir: “No pot ser, i no pot ser. I està bé
així.” Orientant-se aleshores, al que sí és, al que sí pot ser.

Finalitza el curs d’alfabetització
digital dirigit a dones majors
La regidoria de Serveis Socials ha organitzat un curs d’Alfabetització
Digital dirigit a dones majors. Cal tenir en compte que els adults, a
partir d’una certa edat, es troben grans dificultats derivades de l’ús de
la tecnologia. És ací on entra l’alfabetització digital, per tal d’evitar el
greu problema de desconnexió digital que tenen les persones grans
en general i les dones en particular. L’objectiu principal es cobrir les
necessitats d’este sector de la població incidint en el coneixement, ús
i funcionament de les ferramentes TIC. Aquesta activitat ha finalitzat al
setembre però està previst fer noves edicions.

Acceptar és creixement. Implica acceptar també, que hi ha coses que, encara, no puc
acceptar. Acceptar és dir “SÍ” inclús als meus “No”. Quantes vegades ens hem exigit
dur millor del que duem alguna situació? Quantes vegades ens han dit allò de: “encara
estàs així? Deuries haver-ho superat!”, sentint-nos doblement mal? Quantes vegades
ens ha portat patiment no acceptar la nostra no acceptació?
Acceptar és acceptar-me, en la meua imperfecció, fent-la així, perfecta. Acceptar és
deixar-se dur per les aigües d’un riu, sense tractar d’anar contracorrent. Acceptar és
mirar-se a l’espill i saludar-se a un mateix sense judicis ni exigències. Acceptar es TANT
important, que tan sols accepTANT, anem al camí del propi encontre i del creixement
personal nutrint-nos del que vivim. Deixant que la realitat ens obriga les portes de la
seua capacitat de transformació i superació, des d’el poder del que ÉS.
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MURO VA HABILITAR UN ALBERG PROVISIONAL PER ALS VEÏNS DELS POBLES DESALLOTJATS

El Comtat pateix les conseqüències
de l’incendi declarat a Vall d’Ebo

L

a comarca també ha patit durant
aquest estiu les conseqüències dels
incendis forestals després que a mitjan agost penetrara al Comtat l’incendi
declarat a Vall d’Ebo, un foc que es va
deslligar a causa d’un llamp generat durant la tempesta seca que va patir la zona
en la nit del dissabte dia 13. Les temperatures d’aquella jornada, superiors als
trenta graus i unit a les fortes ratxes de
vent, van fer que les flames s’estengueren
ràpidament el diumenge 14 d’agost fins
a fregar els voltants de diversos pobles
del Comtat.
Les alarmes van saltar el dilluns dia
15, en ple festiu de La Asunción, quan la
virulència de l’incendi va obligar a desallotjar preventivament municipis com
Tollos, Benimassot, Fageca, Famorca o
la pedania de Margarida, en Planes. La
batalla contra el foc es lliurava dia i nit
mentre des de tots els punts d’aquestes
comarques era visible la gran columna
de fum que generava el sinistre.
En Muro, Creu Roja i l’Ajuntament,
atenent les indicacions de la Generalitat Valenciana, van posar en marxa a
la Casa de Ferro un alberg provisional
per a poder donar acolliment als veïns
de les poblacions que van haver de ser
evacuades, al mateix temps que el Consistori posava a la disposició dels afectats

tots els recursos del municipi. “És una
autèntica tragèdia el que estem vivint i a
Muro, com a veïns de moltes de les localitats que estan en suspens en aquests
moments, ho tenim tot preparat per
a atendre qualsevol necessitat que ens
puguen plantejar”, manifestava l’edil de
Seguretat, Àngel Mollà, en declaracions
a Radio Élite.
Les tasques d’extinció van seguir el 16
i 17 d’agost i en aquest últim dia, gràcies
a la pluja que va caure en la zona, es va
poder fer un important pas per a detindre el foc.
Finalment, l’incendi va quedar controlat el diumenge 21 d’agost i el Consorci
Provincial de Bombers el va donar per
extingit el dissabte 27, just quinze dies
després d’iniciar-se.
Les dades oferides per Emergències de
la Generalitat Valenciana van confirmar
que van ser més de 12.000 les hectàrees
arrasades de les quals 1.300 corresponen a Tollos, el municipi del Comtat que
més es va veure afectat per aquesta catàstrofe.
Ara toca posar en marxa la maquinària
de la recuperació mentre sobre la taula
està el debat d’adoptar les mesures oportunes durant l’any per a evitar que a l’estiu es puguen originar incendis forestals
tan virulents.

El fum era visible des de molts quilòmetres. Baix, el dispositiu desplegat a Muro para a acollir famílies.

Desmantellen punts de venda
de cocaïna a Cocentaina i Muro
La Policia Nacional i la Guàrdia Civil, en el marc de
l’Operació Almin-Gorath, han desmantellat dos punts
importants de venda de cocaïna situats a Cocentaina.
A més, s’ha detingut a cinc traficants de droga en
la capital del Comtat i Muro. El Jutjat de Guàrdia
d’Alcoi ha decretat l’ingrés a la presó del principal
responsable de la banda.
En una primera fase de l’operació, els agents van
realitzar diversos operatius de vigilància, obtenint com
a resultat la identificació dels cinc implicats. A més, es
va aconseguir identificar al subministrador principal
que proveïa de les substàncies estupefaents a la resta
dels investigats, sent aquest un home espanyol de 53
anys d’edat, que residia sense alçar sospites juntament
amb la seua dona i els seus dos fills a Cocentaina.
En aquesta primera fase, el dia 8 d’abril d’enguany,

en la localitat de Muro, es va procedir a la detenció
d’un familiar del principal investigat. Es tractava d’una
dona de 54 anys d’edat i veïna de la localitat. En el
moment de la seua identificació, la citada portava
amagada entre les seues parts íntimes 42 grams de
cocaïna en roca, amb el consegüent perill per a la
seua salut.
Tots els detinguts són espanyols d’edats compreses
entre 46 i 59 anys d’edat, i se’ls han imputat
delictes contra la salut pública per tràfic de drogues
i blanqueig de capitals. En els registres s’han
intervingut 824 grams de cocaïna, 16 grams de
marihuana, 83.130 euros en efectiu i gran quantitat
de material per a l’envasament i distribució de la
cocaïna. A més, s’ha confiscat el vehicle que el líder
del grup utilitzava per a realitzar les vendes.
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Turballos va celebrar el cap de setmana passat les seues festes en honor a Sant Francesc de Paula.

ELS ACTES VAN RECUPERAR EL FORMAT HABITUAL DESPRÉS DE LA PANDÈMIA

Setla, Benàmer i Turballos van
celebrar de nou les seues Festes
L

es pedanies mureres de Setla, Benàmer i Turballos, van tornar a celebrar
les seues tradicionals Festes d’estiu
després del parèntesi obligat de dos anys a
causa de la pandèmia de la COVID-19. La
primera va viure amb intensitat els festejos
entre el 19 i el 21 d’agost amb un complet
programa d’activitats en el qual no van faltar
les Entraetes, els voltejos generals de campanes, jocs per als més xicotets, l’Ambaixada Humorística a càrrec de la filà Batallers o
l’Entrada de Moros i Cristians.
Al marge d’això, els actes religiosos en honor a la Verge d’Agost i Sant Joaquim van
tindre especial protagonisme, destacant la
missa, la processó o l’ofrena floral dedicada en aquest cas a la Mare de Déu. Degustacions de cerveses, exposició de plantes i
revetles nocturnes van complementar unes
celebracions de les quals van gaudir veïns
de Muro però també d’altres poblacions del
Comtat.
En Benàmer les Festes van ser del 25 al 28
d’agost amb també voltejos de campanes, dinars i sopars populars a l’aire lliure, l’Entrada de Moros i Cristians, la Diana, cercaviles
de disfresses o un Correfocs. En aquest cas
els veïns de la pedania van retre homenatge

a la seua patrona, la Verge de Gràcia, amb
una ofrena floral seguida de la missa solemne i la processó que es va dur a terme al vespre del diumenge. Un espectacle de màgia,
denominat ‘Aprecium’, va posar el fermall
d’or a aquesta tradició estiuenca murera.
Pel que fa a les festes patronals de Turballos, van donar inici el passat 16 de setembre amb la tradicional Festa Estellés, amb
una lectura col·lectiva en la qual podia participar tothom. Després, el cantautor Pau
Alabajos va delectar al públic amb poesies
musicades.
Dissabte a la vesprada va ser l’Entrada de
Moros i Cristians i per la nit, un sopar de
germanor al carrer Major i ball amenitzat
per punxadiscos. Diumenge hi va haver una
excursió a la Cova de la Dona i seguidament,
Mercat de la Terra amb productes artesans
i autòctons. Durant el matí, també es va dur
a terme un contacontes amb Sílvia Colomer,
campionat de cotos i jocs infantils. A migdia,
dinar de germanor del veïnat de Turballos.
I a la vesprada, processó i missa en honor a
Sant Francesc de Paula.
Per rematar les festes, el grup de danses
Baladre va fer una dansada i sarau popular a
la plaça, i finalment, pirotècnia i fi de festa.

La Mare de Déu de Gràcia i la Festa van tornar a recórrer els carrers de Benàmer. (Foto 1: Joan Sanchis)
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Illueca va presentar les línies
d’actuació en matèria de vivenda
E

l vicepresident segon del
Consell i titular d’habitatge
en el govern autonòmic,
Héctor Illueca, va estar a Muro el
passat 9 de setembre per a donar
a conéixer els diferents programes
en matèria d’habitatge als quals
pot acollir-se el municipi. Ho va
fer acompanyat del també secretari
autonòmic d’Habitatge, Alejandro
Aguilar.
Aquesta cita va estar emmarcada
dins del Seminari d’Estiu de
l’executiu regional, celebrat a
Alcoi, i que va servir per a marcar
el full de ruta a seguir per les
diferents Conselleries en el que
resta d’any. Illueca va posar sobre
la taula el compromís de treballar
braç a braç amb l’Ajuntament per a
ampliar el parc públic d’habitatges
del nostre poble. Cal recordar que
actualment, segons va informar
Conselleria, Muro només disposa
d’una edificació amb aquestes
característiques.
PLA ADHA

Un altre dels programes als quals
es pot acollir la localitat, tal com
va explicar Illueca, és el Pla Adha
de subvencions a entitats locals per

a l’adquisició d’habitatge, al qual
la vicepresidència segona destina
huit milions d’euros en ajudes
als municipis per a l’adquisició i
millora.
També es va remarcar que
Conselleria compta amb les
ajudes de Compra Jove, amb un
pressupost de 1,5 milions d’euros,
perquè persones de fins a 35 anys
i rendes baixes puguen adquirir
habitatges en poblacions de menys
de 10.000 habitants, com és també
el cas de Muro.
ACCÉS A L’HABITATGE

Finalment, es va fer esment de les
ajudes per a facilitar solucions
residencials a persones en situació
d’especial vulnerabilitat a través
de les entitats locals, dins Pla
estatal d’accés a l’habitatge 20222025. Durant 2021, Muro va
rebre en aquest sentit 9.000 euros
d’aquestes subvencions segons va
significar el mateix Illueca.
Indicar que el vicepresident
segon del Consell va mantindre
una reunió amb l’alcalde, Gabriel
Tomás, i els representants de la
Corporació Municipal de la nostra
població,

Muro necessita treballar per a ampliar el parc públic de vivenda.
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Èxit de participació i
públic en la Egyptian
Race ‘Night Edition’
de Muro
La població de Muro va tornar a ser l’epicentre
de les curses d’obstacles a la Comunitat Valenciana, ja que per quarta vegada en els últims anys,
la regidoria d’Esports d’aquesta població ha organitzat una nova i diferent carrera d’aquest tipus
de modalitat. Aquesta edició tenia la peculiaritat
i l’incentiu de ser una prova nocturna, el que va
comportar que nombrosos corredors i corredores d’arreu de l’estat espanyol, s’animaren a
participar d’aquesta divertida, dura i sacrificada
aventura.
Els vora 300 participants tingueren que superar
els 38 obstacles minuciosament col·locats per
l’organització en els 8 km. aproximadament de
distància de que constava la cursa, fet que no va
minvar el més mínim l’esperit de superació dels
participants.
Pel que respecta a les classificacions, en la
categoria èlit masculina el guanyador va ser el
corredor local Allas Douware, del Club Les Llebres, que amb un temps espectacular de 37:13
va polvoritzar tots els pronòstics. En quant a la
nombrosa representació femenina, el triomf va
recaure en la corredora Yessica Velasco, del club
Umbroken Proteam, corredora acostumada a assaborir les mels de la victòria, i que va parar el
cronòmetre en 50:34.
A més, caldria destacar l’excel·lent paper desenvolupat pels atletes murers de Les Llebres, ja
que a la victòria d’Allas Souware cal afegir el seté
lloc de Ricardo Santamaria i l’onzé de Víctor Pascual, tots ells a la general masculina èlit.
“Des de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament
de Muro, volem destacar l’immillorable ambient
que s’ha aconseguit en la disputa d’aquesta prova, amb un públic nombrós i entregat als participants, els quals en tot moment han pogut sentir
l’alé i el recolzament necessari per a concloure
amb èxit aquest desafiament”, comentava el Regidor d’Esports, Kike Pascual.
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REGIONAL PREFERENT GRUP III
PT

J. G.

E.

P.

F. C.

1. Olímpic Xàtiva

9 3

3

0

0

5

2

2. Ontinyent 1931

7 3

2

1

0

8

2

3. L’Olleria

7 3

2

1

0

4

2

4. SB Ontinyent

6 3

2

0

1

6

5

5. Calpe

5 3

1

2

0

2

1

6. SD Sueca

4 3

1

1

1

5

2

7. Canals

4 3

1

1

1

4

3

8. Castellonense

4 3

1

1

1

5

5

9. CF Cullera

4 3

1

1

1

3

3

10. Promeses Sueca 4 3

1

1

1

3

3

11. Jávea

4 3

1

1

1

2

3

12. Tavernes

3 3

1

0

2

5

6

13. Muro

3 3

1

0

2

4

5

14. Alberic

3 3

1

0

2

2

3

15. Dénia

3 3

1

0

2

1

2

16. Carcaixent

3 3

1

0

2

2

8

17. Benigànim

2 3

0

2

1

2

5

18. Font d’en Carròs

0 3

0

0

3

2
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Fluixa arrancada per
a un renovat Muro CF

E

l Muro CF ha iniciat una nova i
renovada etapa començant pel
míster, Juanjo Antolí (ex tècnic de L’Olleria i Benigànim). Quant
a la plantilla, Alfonso segueix en
l’equip i Dani Giner promociona des
del filial en la porteria. En la línia
defensiva el club compta amb Isaac
Gomis (ex del Benidorm, La Nucia
B i L’Olleria) i Pablo Carbonell, que
puja també des del filial. En els laterals, per la dreta Joan Francés (renova) i el fitxatge d’Álvaro Cascant
(que ha tornat al club), i pel carril
esquerre Marco (fitxatge procedent
de L’Olleria).
En el centre del camp tres futbolistes han renovat: Migu, Tete i Aitor Coronado. El “mag” Nabil (ex Eldense i
Alcoyano) continua en el rol de mitja

punta. L’extrem Aarón és un dels fitxatges de la nova plantilla, procedent del
Novelda CF, on ha disputat 28 partits la
passada campanya. I en l’atac el club
compta amb Alejandro Peiró, jove davanter ex de l’Ontinyent 1931 CF que
abans va jugar en el UD Benigànim i Alcoyano, on va brillar com a juvenil fins
a pujar al primer equip quan competia
en Tercera Divisió.
També s’ha sumat al projecte David
Lledó, davanter procedent del CF Ciutat
d’Alcoi, on el curs passat va anotar 12
gols.
Amb aquesta carta de presentació,
els murers de moment només han
aconseguit sumar una victòria de
tres possibles, la primera jornada
enfront de l’Alberic. Diumenge que
ve juga a domicili davant del cuer.

Destacada participació en el
Costablanca Cup a Benidorm
El Muro CF ha participat enguany en la 28 edició del Costablanca Cup,
celebrada a Benidorm al mes de juliol. Els murers van quedar eliminats
en semifinals de la fase B, en els penals enfront del conjunt de Tenerife
del C.D. Buzanada. Va ser una setmana molt intensa on els jugadors van
gaudir de l’experiència i del joc en equip.

Aquest diumenge 25 de setembre torna
altra edició de ‘Amb bici per la Via Verda’

Continuen les millores al Poliesportiu
Municipal, ara amb el canvi de paviment

Torna ‘Amb bici per la Via Verda’. Serà el
diumenge 25 de setembre quan tornem a
gaudir d’un matí de naturalesa i ciclisme per
l’antic traçat del tren que unia Alcoi i Gandia.
Els regidors d’Esports dels ajuntaments
organitzadors, Alcoi, Cocentaina i Muro, van
presentar recentment aquesta cita ja clàssica.
L’eixida des d’Alcoi serà a las 8’30 hores i
l’arribada a Muro està prevista a les 9’30,
concretament al Moll de l’Estació. Villalonga
serà la meta i es calcula que s’arribarà al
voltant de les 13 hores.
Per a la inscripció, l’edat mínima és de 12

Les obres al pavelló cobert del Poliesportiu
Municipal de Muro han arribat a la seua
fi. Amb la signatura formal de l’acta de
recepció, es dona el tret d’eixida per a
l’imminent utilització d’aquesta instal·lació
esportiva. Amb un cost de 148.824
euros (d’ells 62.318 sufragats per la
Diputació d’Alacant, i 86.506 aportats per
l’Ajuntament de Muro) el canvi de paviment
de la pista del pavelló cobert és ja una
realitat.
Aquesta nova superfície de fusta
implementada (parquet laminat), permetrà

anys, complits durant l’any 2022. Els menors
de 15 hauran d’anar acompanyats, mentre
que entre 16 i 18 anys sols es demanarà
una autorització signada. La inscripció es
realitzarà en la població on desitja tornar
amb el bus. Cap la possibilitat de que els
participants tornen pels seus propis mitjans,
una vegada arriben a algún dels punts de
concentració.
El preu de l’activitat, 4 euros, inclou
esmorzar en Beniarrés, assegurança
d’accident i transport de tornada per als
participants i per a les bicicletes.

Aida Martínez guanya el Torneig Or
World Pàdel Tour Next de Múrcia
La jugadora de pàdel de Muro Aida Martínez guanya el seu primer títol puntuable
per al circuit professional World Padel Tour, fent parella amb la seua companya
Aida González, de València. Es van imposar en un torneig en el qual no anaven de
cap de sèrie i finalment es van endur la victòria. En els partits d’octaus i quarts van
tindre un còmode resultat amb victòria gràcies al gran joc plasmat a la pista per
part de la jugadora murera i la valenciana. Pel que fa a les semifinals, van aconseguir la victòria després de tres hores de partit contra l’andalusa Priscila Rodríguez
i Clara Miret, amb un resultat de 6/3 5/7 6/2. Finalment, la final va ser contra dues
jugadores alacantines, Laura Apaolaza i Lucia Fernandez, i s’hi van imposar per un
contundent 6/1 6/4. Aquesta setmana passada Aida va arribar a semifinals a l’Or
World Padel Tour Next de Ceuta, amb la qual cosa va aconseguir, entre els dos
tornejos, uns valuosos punts que col·locaran la jugadora murera en la posició 130
del rànquing mundial professional. Cal recordar que la murera va començar jugant
aquest circuit a febrer d’enguany, i en aquell moment estava la 459 del rànquing.

practicar les diverses modalitats esportives
existents amb un rendiment òptim i amb
qualitat. Bàsquet, handbol, gimnàstica,
futbol sala, voleibol, tennis i patinatge seran
alguns dels esports que podran gaudir de
les prestacions del nou espai.
“Estem molt contents pel treball realitzat
i per l’amplitud de mires que ens dona
aquesta actuació, ja que s’augmentarà
exponencialment el número d’esports
i d’esportistes que podran utilitzar la
instal·lació”, explicava el regidor d’Esports,
Kike Pascual.
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EL PÚBLIC HA POGUT GAUDIR DE DIFERENTS I REFRESCANTS PROPOSTES, FINS I TOT D’UN CONCERT DE GUITARRA

La música, protagonista a l’estiu
Q

uè seria de l’estiu sense música? En la platja,
en la muntanya, en el treball, en el carrer…
Qualsevol lloc és perfecte per gaudir de bona
música. I què millor que escoltar música feta a casa
nostra i sense eixir del poble. Sense dubte, l’estiu
és un bon moment per a viure la música de manera
diferent i els concerts a l’aire lliure, a la fresca com
se sol dir, són una excel·lent opció.
Enguany, el públic murer ha pogut gaudir de diferents propostes musicals que han amenitzat les
vacances d’estiu, sobre tot per als que no han pogut
disfrutar del merescut descans. Així, a finals del mes
de juliol, La Rebolikà va oferir el tracional Concert
a la Fresca en la plaça de l’Església, on van sonar
cançons de sempre i algunes sorpreses que va pre-

parar la formació murera.
La segona cita musical de les activitats organitzades
per la regidoria de Cultura de Muro va tindre lloc en
la plaça Palacio, el diumenge 24 de juliol. Dins de la
XIX Campanya de Concerts d’Intercanvis Musicals,
la Banda Jove de la Unió Musical de Muro al costat
de la Colla La Xafigà va delectar al públic amb una
actuació especial que va tindre la segona part el passat cap de setmana de setembre en el veí poble de
l’Alqueria d’Asnar.
D’altra banda, la Casa de Ferro va acollir el 10 de
setembre un concert de guitarra amb la participació
de Carla Reig, Lara Reig, Ignacio Palmer, Joan Aracil,
Hiroshi Fujii i Rafa Reig, i la col·laboració de Guitarras Alhambra i l’Asociación José Luis González.

