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Muro acull un punt de
vacunació massiva comarcal

S’han habilitat dos punts de proximitat en el departament
de salut a Muro i Benilloba. 13 municipis acudiran a Muro.

El CP Muro aconsegueix
una plata de Grups Xou

En la categoria Júnior, les mureres van signar una
segona posició amb el seu muntatge ‘A per totes’.

L’IVACE HA CONCEDIT UNA SUBVENCIÓ DE 165.000 EUROS Y LA RESTA L’APORTA L’AJUNTAMENT

S’invertiran 200.000 € en
la millora del polígon El Pi

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), depenent de la Generalitat Valenciana, destinarà més de 4’5 milions d’euros per a la millora dels
polígons de la comarca, una quantitat de la qual Muro percebrà 165.000 euros i
que s’invertiran a adequar l’àrea industrial ‘El Pi’. Des del Consistori destaquen

L’institut
Serra Mariola
participa en un
programa pilot
de digitalització
Pàgina 11

que les intervencions que es realitzaran consisteixen a adequar els carrers amb
la reparació del ferm i del paviment d’algunes voreres. També s’instal·larà fibra
òptica i es renovaran serveis com les preses d’aigua o la il·luminació. Els treballs
afectaran especialment al carrer paral·lel a la carretera nacional.
Pàgina 6

Comuniquen
oficialment
la suspensió
de les Festes
d’enguany
Pàgines 8 i 9

Després de l’any d’aturada per la pandèmia, la Unió Musical va tornar a actuar

La música torna al Centre Cultural

Dues entitats
que defensen
la conservació
dels murals del
Batà lliuren
800 signatures
Pàgina 3
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Torna Hilari Alonso amb l’estrena
a Mallorca de ‘No se com gloses’
El 30 de desembre de 2019 es
pre-estrenava amb èxit a Barcelona
l’obra teatral interactiva ‘No se com
gloses’ la qual havia tancat una gira
que anava a iniciar-se a l’abril de
2020 en Mallorca. La pandèmia del
Covid, com tantíssimes altres coses,
va impedir l’estrena i ara, un any
després, es torna a reprendre el
projecte, amb més il·lusió si cal.
De les gloses mallorquines, passant
pel garrotí lleidatà fins les versaes o
les albaes valencianes, l’espectacle
mostra d’una manera divertida el ric
patrimoni de la cançó improvisada
i proposa noves possibilitats
d’expresió d’una manera interactiva
que no deixa ningú indiferent.
Al costat de la potent veu valenciana
d’Hilari Alonso trobem a Mateu
Xurí, un dels més rellevants

exponents de la nova generació
de glosadors mallorquins i una
de les principals veus de la cançó
improvisada a la Mediterrània;
Mireia Mena, una escriptora
catalana que es declara mare,
glossadora, cantaire i pagesa;
l’acordionista diatonic Marçal
Ramón, interpret, compositor i
nómada enamoradís del Vallès
Oriental i al capdavant de la
direcció es situa el manacorí Joan
Toni Sunyer, actor i mestre de
teatre.
L’estrena s’anuncia per al 29
d’abril a la sala Gran del Teatre
Principal de Palma de Mallorca, i
amb la novetat que l’entrada pot ser
presencial o bé per streaming i per
tant, es podrà ‘acudir’ al teatre des
de qualsevol lloc del món.

INFORMACIÓ D’INTERÉS

HORARIS

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

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

VECTALIA ☎ 96 552 05 62

BIBLIOTECA ☎ 96 553 17 68

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

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

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 ABRIL-MAIG
Dies 23-25

Turrión Gozálbez

Avda. País Valencià, 9

Dies 26-2

Mª Elodia López

Avda. de Gandia, 65

Dies 3-9

Gozálbez Cebrian

Pl. Ermita, 7

Dies 10-16

Turrión Gozálbez

Avda. País Valencià, 9

Dies 17-23

Mª Elodia López

Avda. de Gandia, 65

Dies 24-30

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

NOVETAT
■ PUNT D’ATENCIÓ A LA DONA
L’Ajuntament de Muro informa que des de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat,
en col·laboració amb la Conselleria, s’ofereix un servei
gratuït i confidencial d’informació i assessorament en matèria d’igualtat i prevenció de
les violències de gènere, integrat per una Agent d’Igualtat.
Aquest servei es prestarà a Muro, en el Matzem, cada 15 dies.

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ CRIDAR

al telèfons: 644 272 448 i 966 360 101
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Lliurades 800
signatures
d’adhesió als
manifestos
Acció Cultural del País Valencià i
la Coordinadora pel Valencià de
l’Alcoià i el Comtat han lliurat les
adhesions als seus manifestos per
salvar els murals literaris de Muro.
Finalment s’han superat les 800
signatures de particulars, entitats
culturals de les comarques de
l’Alcoià i el Comtat com ara el
CAEHA, els Amics de Joan Valls,
Plataforma per la Llengua, moltes
entitats comarcals vinculades a la
Federació Escola Valenciana, etc.,
i docents de llengua i literatura
de tot el nostre àmbit lingüístic.
Les dues entitats van enviar les
conclusions dels seus manifestos
i adhesions a la regidoria
de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Muro, via registre
d’entrada, a fi que arriben
als responsables del procés
participatiu com una opinió més.
Des de l’Ajuntament insisteixen a convidar a la ciutadania al procés participatiu i recalquen que encara no hi ha res decidit respecte als murals.

EL GOVERN MUNICIPAL DENÚNCIA QUE NO HI HA DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE PER A INICIAR AQUEST PROCÉS

Aturen la sol·licitud de Bé de
Rellevància per als murals
E

l Ple de l’Ajuntament de Muro celebrat aquest mes
d’abril va rebutjar la proposta per a la declaració dels
murals del parc del Batà i el camp de futbol La Llometa
com a Bé de Rellevància Local. La iniciativa va ser presentada
per Compromís en forma de moció i només va poder aconseguir el suport del PSOE, ja que el govern municipal, format per
No Adscrits, PP i Ciutadans, va votar en contra de la proposta.
L’alcalde de Muro, Gabriel Tomás, va denunciar que no
es podia donar suport a aquesta moció per falta de la
documentació necessària per a iniciar un procés formal de
reconeixement. “Els primers murals es van realitzar sense
cap mena de contracte i no hem trobat cinc factures, tan sols
tenim quinze. Per tant, com declararem Bé de Rellevància
Local una cosa que no està bé des del principi?. Estem
davant un vodevil administratiu que arriba també als murals
del Camp de la Llometa”, va afirmar el primer edil.
Per la seua part, des de Compromís van destacar que la
moció que plantejaven perseguia que l’Ajuntament de Muro
instara a la Generalitat Valenciana que declarara com a Bé

artistes que els van crear així com el Consistori, a l’hora
d’avalar el projecte”, va dir Vicent Molina, portaveu del
partit.
Recordar que des de l’Ajuntament de Muro insisteixen
a convidar a la ciutadania perquè s’implique en el
procés participatiu del Batà, ja que encara no ha
finalitzat i “volem que els veïns i veïnes s’impliquen amb
coneixement de causa i energia participativa, perque no hi
ha res decidit en aquests moments”, assenyala el regidor
responsable, Kike Pascual.
ALTRES ASSUMPTES DEL PLE
Imatge del Ple celebrat a l’abril.

RADIO ÉLITE MURO

de Rellevància Local per als esmentats murals d’art urbà:
“Tan sols pretenem conservar un patrimoni que està en
perill i posar en valor també el treball que van fer els

En el Ple es va aprovar també per majoria l’ordenança de
convivència ciutadana en l’espai públic de Muro i es van
recolzar diverses modificacions de crèdit.
D’igual forma, després d’un intens debat, es va aprovar
per unanimitat la proposta que va llançar Compromís
perquè l’Ajuntament impulse noves iniciatives de cara a
minimitzar l’impacte de la Covid-19.
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LES RESTRICCIONS ANTI COVID-19 VIGENTS ES MANTINDRAN ALMENYS FINS AL 25 D’ABRIL

Insten a no baixar la
guàrdia malgrat la bona
evolució de la pandèmia

L

’evolució de la incidència del
coronavirus continua sent relativament bona en el conjunt de la
Comunitat Valenciana després dels dies
de Setmana Santa i Pasqua. No obstant
això, a pesar que el departament de Salut
d’Alcoi està ara mateix en una situació
estable després de la tercera ona, en el
conjunt de la regió si que s’ha produït un
repunt lleu de contagis que ha portat al
Consell a mantindre les restriccions que
estaven en vigor fins al 25 d’abril, però
suavitzant algunes de les mesures posades en marxa. Les principals novetats
afecten les trobades i reunions socials.
En aquest sentit, el decret regula les
mesures de limitació de permanència
de grups de persones tant en espais
públics, on passa de 4 a 6 el límit màxim
de persones, com en els espais privats,
on s’amplia la possibilitat de reunions,
fins ara limitada als convivents, a un
màxim de dos nuclis familiars o grups
de convivència.
A més, les terrasses de bars i
restaurants poden estar al 100% de la
seua capacitat, mentre que els interiors
fins a 30% d’aforament amb un màxim
de 6 persones per taula.
Finalment, se suavitzen les condicions
per a visitar les residències de majors
que ja estan immunitzades. La resta de
restriccions que afecten la mobilitat es
prorroguen pel que la Comunitat manté
el tancament perimetral de les seues
fronteres, com ve ocorrent des de finals
d’octubre, i el toc de queda nocturn
segueix fixat entre les deu de la nit i les
sis del matí.
D’altra banda, el president del Govern,
Pedro Sánchez, ha avançat la intenció
de no prorrogar l’estat d’alarma, que
acaba el 9 de maig, i per part del Consell
s’ha anunciat que abans que decaiga
l’estat d’alarma alçarà el perimetratge
autonòmic de la Comunitat Valenciana.
No obstant això, estaba previst que el
22 d’abril es tornara a reunir la Mesa
Interdepartamental.

Gràfica amb l’última actualització de dades per part de Conselleria, corresponent al 20 d’abril.

Un Observatori de Ciència de la Covid
avaluarà els efectes de les vacunes
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha
anunciat la creació d’un Observatori Permanent de
Ciència de Dades sobre la COVID-19 i la posada en
marxa de diversos projectes per a avaluar els efectes
de les vacunes per a combatre el SARS-CoV-2 en la
Comunitat Valenciana. El cap del Consell ha avançat
la intenció d’impulsar la creació d’un Observatori
Permanent de Ciència de Dades per a recollir la
informació relacionada amb la COVID-19 i amb
l’escenari post COVID en la Comunitat Valenciana.
Dins dels treballs que es desenvolupen en el seu
si, l’equip coordinat per la comissionada de la
Presidència de la Generalitat per a l’Estratègia

Valenciana per a la Intel·ligència Artificial, Nuria
Oliver, va obtindre recentment el primer premi del
desafiament internacional ‘Resposta a la Pandèmia’,
pel seu model d’Intel·ligència Artificial per a
gestionar la lluita contra la COVID-19.
D’altra banda, en relació al programa d’investigació
en vacunes, Ximo Puig ha explicat que ja s’han
posat en marxa dos projectes. Un d’ells està orientat
a l’avaluació i seguiment dels símptomes postvacunals a través d’enquestes en les quals recullen
dades 1, 3, 7 i 30 dies després de rebre la dosi.
L’altre és un estudi que analitza el grau d’immunitat
generat per la vacunació en les residències

sociosanitàries.
El cap de Microbiologia de l’hospital Clínic de
València i director científic del Programa Valencià
d’Investigació Vacunal, David Navarro, ha detallat
que el grup de treball associat a aquesta iniciativa
ha dissenyat cinc projectes, dels quals els més
avançats són el de seguiment post-vacunació,
amb l’objectiu d’analitzar, a través d’enquestes,
possibles efectes adversos que es declaren amb
menor freqüència, així com els estudis per a
avaluar l’eficàcia vacunal en poblacions d’alt risc,
com són les persones majors de residències i el
personal sanitari.

COVID-19
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Al tancament d’aquesta edició encara no es coneixia la data d’inici de la vacunació massiva al centre de salut de Muro.

A MÉS D’ALCOI, S’HAN HABILITAT ALTRES DOS PUNTS DE PROXIMITAT EN EL DEPARTAMENT A MURO I BENILLOBA

Muro acull la vacunació
massiva de 13 municipis
X

imo Puig, president de la Generalitat Valenciana, ha
anunciat una nova etapa en la vacunació amb la posada
en funcionament de quatre grans centres de vacunació en
la Comunitat: la Ciutat dels Arts, l’Auditori de Castelló, la Ciutat
de la Llum a Alacant i IFA a Elx. Al costat d’aquests espais, es
vacunarà en 18 altres punts també habilitats específicament per
a això, als quals s’afigen 48 punts addicionals de proximitat al
llarg de tot el territori per a acostar els llocs d’immunització a
tota la població. Aquests punts corresponen a 48 zones bàsiques
de salut, amb els seus corresponents centres de salut i als quals
se sumen els consultoris auxiliars dependents, la qual cosa permet evitar desplaçaments.
Al departament de salut d’Alcoi, a més del punt de vacunació
establert en el complex esportiu Eduardo Latorre d’Alcoi,
s’han habilitat dos punts de proximitat a Benilloba o Muro.
Així, els ciutadans d’Agres, Alcosser de Planes, Alfafara,
Almudaina, Alqueria d’Asnar, Beniarrés, Benillup, Benimarfull,
Gaianes, L’Orxa, Planes, La Vall d’Alcalà, i el propi Muro, es

vacunaran al Centre de Salut murer.
Només els 22 punts específics, que comptaran amb més de
1.000 professionals, poden administrar més de 4.000 dosi cada
hora. Aquesta estructura permet inocular mig milió de dosi a la
setmana. La Conselleria de Sanitat ha destacat la importància de
respectar l’horari per a evitar aglomeracions, per la qual cosa
ha sol·licitat la col·laboració de les persones citades perquè
acudisquen a l’hora assignada, sense avançar-se, i així agilitzar el
procés.
CARNET DE VACUNACIÓ

També des del dilluns passat s’ha començat a entregar un
tríptic que inclou un carnet de vacunació amb dades sobre la
mena d’immunització rebuda, la data o el número de dosi. El
document, a més, serveix com a justificant de desplaçament
a la vacunació i incorpora recomanacions, com mantindre
les mesures de precaució enfront de la Covid després de la
vacunació.

El carnet té un valor informatiu, per la qual cosa no s’ha de
confondre amb el passaport de vacunació que vol desenvolupar la
Unió Europea.
EL DOBLE DE VACUNES ADMINISTRADES EN TRES
SETMANES

El president de la Generalitat ha destacat que en les últimes tres
setmanes s’han duplicat el nombre de vacunes administrades,
en passar de 640.000 dosi a 1,2 milions. “Ens agradaria anar
més ràpid, però el ritme depén de l’arribada de les vacunes”, ha
explicat.
A més, Ximo Puig avançava que aquesta setmana del 19 al 25
d’abril estava previst administrar més de 185.000 dosi. La gran
majoria (68.000) són primeres dosis per a persones de 70 a 79
anys, un segment d’edat que també rebrà 55.000 segones dosis.
16.000 vacunes es destinaran a segones dosis de majors de 80
anys i grans dependents i 40.000 al grup d’entre 60 i 65 anys.
Açò segons les previsions inicials.

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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EL PROJECTE COSTA 200.000 EUROS I LA QUANTITAT RESTANT L’APORTA L’AJUNTAMENT

IVACE destina 165.000 € per
a adequar el polígon El Pi
L

’Institut Valencià de Competitivitat
Empresarial (IVACE), depenent
de la Generalitat Valenciana, destinarà més de 4’5 milions d’euros per a
la millora dels polígons de la comarca,
una quantitat de la qual Muro percebrà 165.000 euros i que s’invertiran a
adequar l’àrea industrial ‘El Pi’. Des del
Consistori destaquen que les intervencions que es realitzaran consisteixen a
adequar els carrers amb la reparació
del ferm i del paviment d’algunes voreres. També s’instal·larà fibra òptica i es
renovaran serveis com les preses d’aigua o la il·luminació.
Els treballs afectaran diversos punts
d’aquesta àrea industrial i s’actuarà
especialment al carrer paral·lel a la
carretera nacional. “L’Ajuntament ja va
aprovar en el seu moment una modificació de crèdit per a poder disposar
dels recursos econòmics que fan falta
de cara a executar aquest projecte i ara
comencem amb la corresponent tramitació per a iniciar com més prompte
millor les obres”, manifestava l’alcalde, Gabriel Tomás.
El primer edil insisteix també en la
importància d’aquestes intervencions

Els treballs afectaran especialment al carrer paral·lel a la carretera nacional.

i en el fet d’agilitar les mateixes al
màxim “per a poder justificar a temps
les obres que es faran i complir amb
tot l’estipulat per la Generalitat Valenciana per a rebre la corresponent sub-

venció”, afirma.
Indicar que aquesta és la quarta convocatòria per a millorar els polígons
industrials de la Comunitat Valenciana que llança l’IVACE des de 2017 i

els 4’5 milions d’euros anteriorment
esmentats aniran destinats a endreçar
fins a un total de trenta àrees industrials de les comarques de l’Alcoià i el
Comtat.

Torna a descendir la
desocupació a Muro
Al març va descendir l’atur a Muro, confirmant
així la seua inestabilitat al llarg de l’últim any, tal
com es pot apreciar en el quadre adjunt. Es tracta, a més, d’una baixada significativa, ja que són
22 les persones que han trobat ocupació, la qual
cosa suposa un descens del 3%. La taxa és similar a la de fa un any, just quan va esclatar la crisi
sanitària, que com sabem va comportar greus
efectes sobre l’economia i el mercat laboral.
On més s’ha notat aquest alleujament de l’atur
ha sigut en la indústria, seguit del sector serveis.
No obstant això, aquest últim és el que major
desocupació acumula, amb un 61% del total.
Cal indicar que el descens ha sigut generalitzat
en tota la comarca, una situació que s’atribueix a
les menors restriccions pel coronavirus que hi ha
hagut al març respecte al mes anterior.

Plataforma
on-line per a
fomentar el
comerç de
proximitat
La Mancomunitat de l’Alcoià i el
Comtat i la Federació d’empreses
de l’Alcoià-El Comtat (FEDAC)
han llançat AgroAlcoiàComtat,
una plataforma per a fomentar
el comerç de proximitat i
el sector agroalimentari.
Amb AgroAlcoiàComtat els
productors i les productores
de les comarques trobaran un
canal de promoció i difusió dels
seus productes, i les persones
consumidores disposaran d’un
portal centralitzat des d’on
poder trobar productes de
proximitat. D’aquesta manera, es
contribuirà al desenvolupament
de l’economia de la zona,
posant en valor els productes de
proximitat i recolzant al sector
agroalimentari, una qüestió
especialment crucial en el context
de la crisi actual.
SECTOR AGROALIMENTARI

A més, AgroAlcoiàComtat facilitarà
que les persones coneguen els
productors que tenen al seu
voltant. En una primera fase, el
portal funcionarà com a aparador,
i les persones consumidores
podran adquirir els productes a
les plataformes de productors i
productores.
Es treballarà per a, en una segona
fase, centralitzar la compra i
venda perquè es puguen fer
de forma unificada mitjançant
AgroAlcoiàComtat. Es tracta d’una
iniciativa que donarà resposta
a la demanda de consumidors i
consumidores de productes de
proximitat, respectuosos amb
el medi ambient i de qualitat,
promocionant i posant en valor les
nostres comarques. Una demanda
que havia arreplegat FEDAC des
de les diferents associacions i
persones treballadores del sector.
En AgroAlcoiàComtat es podran
trobar productors i productores
de fruites, verdures, olis, cerveses,
carn i embotits, condimentats,
productes ecològics, conserves,
formatges, herbes aromàtiques,
licors, vins o mels.

PUBLICITAT
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AJUNTAMENT DE LA VILA DE MURO

MES DE ABRIL - MAIG 2021
ACTIVITATS DIA DEL LLIBRE

PARLEM DE LLIBRES

(REGIDORIA DE CULTURA)

(REGIDORIA DE CULTURA)

Animació Lectora
Dies 27 i 29 d’abril

Farem un pensament,
de Manel Rodríguez
Dia: 6 de maig
Hora: 20,00h
Lloc: Biblioteca Municipal

MICROMASCLISMES

CONCERT BUMM

(REGIDORIA DE SERVEIS
SOCIALS I IGUALTAT)

(REGIDORIA DE CULTURA)

Explica’ns la teua història
Fins al 30 d’abril

Homenatge 50 aniversari
Penya el Frare
Dia: 8/9 de maig (data per determinar)
Hora: Per determinar.
Lloc: Per determinar.

I N F O R M A C I Ó R E G I D O R I A E D MATRICULACIÓ
U C A C IÓ
CURS 2021-2022
M A T R I C U LA C I Ó C U R S 2 0 2 1 - 2 0 2 2

INFORMACIÓ REGIDORIA EDUCACIÓ
P resentació de sol·licituds:

Presentació de sol·licituds:

I nf antil i P rimària: del 2 5 de maig f ins el 2 de juny de 2 0 2 1 .
Infantil
Primària:
E S O i B atx illerat: del 3 de juny f ins
el 1 4 deijuny
de 2 0 2 1 . del 25 de maig fins el 2 de juny de 2021.
F P G rau M itjà i S uperior: del 2 1 maig
f insi l’1Batxillerat:
de juny de 2 0 del
2 1 . 3 de juny fins el 14 de juny de 2021.
ESO

FP Grau Mitjà i Superior: del 21 maig fins l’1 de juny de 2021.

AJUNTAMENT DE
LA VILA DE MURO

E L P R O C E D I M E N T D ’A D M I S S I Ó E S C O LA R E S T R A M I T A R À
EL PROCEDIMENT
ESCOLAR ES TRAMITARÀ ELECTRÓNICAMENT
E LE C T R Ó N I C A M E D’ADMISSIÓ
N T

Les persones sol·licitants que no tinguen la possibilitat d’accés a mitjans electrònics, han d’acudir al centre en què se sol·licite plaça
Leshabilitat
persones
sol·licitants
que noals
tinguen
la possibilitat d’accés a mitjans electrònics,
com a primera opció, que serà
com
a punt
d’atenció
usuaris.
Les persones
sol·licitants
tinguen
la possibilitat
d’accésopció,
a mitjans
han d’acudir
al centre
en quèque
se no
sol·licite
plaça
com a primera
queelectrònics,
serà
Tots els centres sostinguts amb habilitat
fons públics
seran
centres
d’atenció
als
usuaris.
hancom
d’acudir
al
centre
en
què
se
sol·licite
plaça
com
a
primera
opció,
que serà
a punt d’atenció als usuaris.
habilitat com a punt d’atenció als usuaris.

MÉS INFORMACIÓ DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ AJUNTAMENT DE MURO – TELÈFON: 965530557 EXT- 2125
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FESTES DE MOROS I CRISTIANS

LA JUNTA DE FESTES COMUNICA OFICIALMENT LA SUSPENSIÓ DELS FESTEJOS A CAUSA DE LA PANDÈMIA

Altre any sense festes de
Moros i Cristians a Muro

L

a pandèmia de la Covid-19 continua colpejant amb duresa a les nostres tradicions i la
situació sanitària que vivim impedirà que
Muro celebre el mes de maig les seues Festes de
Moros i Cristians per segon any consecutiu. La
Junta de Festes va comunicar setmanes arrere
aquesta notícia, que ja pràcticament tenien assumida els festers i les festeres del poble, i tot el
que s’havia previst per a 2020 queda ara ajornat
per a la primavera de 2022 degut que en aquest
2021 no podran eixir al carrer els càrrecs festers
ni tampoc personatges claus de la festa murera,
com ara l’Angelet.
Des de la mateixa Junta de Festes destaquen que
en el context de la pandèmia de la Covid-19 resulta pràcticament impossible celebrar qualsevol acte
vinculat a les Festes de Moros i Cristians, al mateix
temps que tornen a llançar un missatge de suport
a les filaes, bandes de música i, en definitiva, tots
els sectors econòmics implicats en els festejos.
“Les nostres Festes porten amb si molts moments
per a compartir-los amb amics i famílies, així que
celebrar alguna activitat podria portar aglomeracions. Ara, més que mai, hem de continuar sent
responsables perquè anem avançant en el procés
de vacunació i si continuem complint les normes,
més prompte que tard anirà tornant la normalitat
que tots enyorem”, afirma el president de l’entitat,

Insòlita imatge captada durant el que havien de ser les ‘festes’ de l’any passat, que es van dur a terme des de casa.

FESTES DE MOROS I CRISTIANS

MURO, abril 2021
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Els festius
locals previstos
canvien a l’11
d’octubre i 7 de
desembre

“Les nostres
Festes no
es poden
celebrar
en altres
dates perquè
complicaria
molt
l’estructura
que tenim en
els actes”,
afirma el
president
Paco Vicedo
El president de la Junta de Festes, en la tribuna d’autoritats durant unes celebracions passades.

Paco Vicedo.
A més, Vicedo afirma que la Junta de Festes no
s’ha plantejat poder celebrar les Festes en una altra època de l’any si la situació millora, i explica
que van traslladar de seguida a l’Ajuntament la decisió adoptada. “De fet la corporació municipal ha
decidit el canvi dels festius locals. Nosaltres tenim
clar que les nostres Festes de Moros i Cristians no
es poden celebrar en altres dates perquè complicaria molt l’estructura que tenim en els actes, i
fins i tot ens seria difícil poder quadrar amb les
bandes de música o les empreses que subminis-

tren serveis com a carrosses, cavalls o lloguer de
trages. Des d’ací anime als festers a mantindre viva
la il·lusió perquè el dia que puguem eixirem al
carrer amb més força que mai”, conclou el president.
Recordar que l’any passat, Muro va ser una de
les primeres localitats de la comarca que va decidir suspendre les seues Festes de Moros i Cristians
res més esclatar la crisi sanitària del coronavirus
ja que la Junta de Festes considerava també inviable ajornar les celebracions per a mes avant
atenent la incertesa que planteja la pandèmia.

ACTES EN HONOR A LA PATRONA

L’absència de Festes de Moros i Cristians no impedirà que es recorde a la patrona del municipi, la Verge
dels Desemparats, amb diferents iniciatives religioses
en el seu honor que es desenvoluparan durant el segon cap de setmana del mes de maig. Al tancament
d’aquesta edició la Confraria de la Mare de Déu té
intenció de realitzar diverses eucaristies dedicades
a la patrona en la seua ermita, i algunes d’elles seran difoses a través de les televisions comarcals per
a acostar-les als fidels que no poden acudir al temple
per a complir amb les limitacions d’aforament.

La suspensió definitiva de les Festes de
Moros i Cristians per al 2021 ha portat
amb si també una modificació dels festius
locals que s’havien previst en el municipi
per a enguany. En un primer moment, i
tal com succeeix tots els anys, aquestes
jornades festives anaven a tindre lloc el
dilluns 10 de maig coincidint amb el Dia
de l’Alardo així com el dimarts dia 11 amb
motiu del conegut com a ‘Dia del Descans’.
Des de l’Ajuntament de Muro, després de
consensuar-lo amb els agents econòmics
implicats així com amb els centres
educatius i diferents col·lectius locals, va
proposar portar al Ple aquest canvi de les
festes locals consistent a suprimir els citats
10 i 11 de maig per a substituir-los per
l’11 d’octubre i el 7 de desembre.
La iniciativa ha tirat avant i d’aquesta
manera els veïns de Muro podran gaudir
d’un pont festiu de prop de quatre dies
entre el 9 d’octubre i el Dia del Pilar, i de
fins a cinc dies en ocasió de les festivitats
de la Constitució i de la Immaculada.
Aquest canvi dels festius locals no és nou
ja que es va realitzar l’any passat, fins i
tot per a les mateixes dates, pel fet que
tampoc va haver-hi Festes de Moros i
Cristians a causa de la pandèmia de la
Covid-19.

vens roba...???

anunciant-te ací arribaries a més clients
si vols anunciar-te: 637.77.89.00
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TURISME

MURO, abril 2021

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

El pantà de Beniarrés
Una construcció de l’home situada en un entorn
privilegiat i és el segon embassament més gran de la
província d’Alacant.

L

a presa té 53 metres d’altura sobre
fonaments i una capacitat de sobreeixidor
de comportes de 1.003,32 m3/s. És
gestionat per la Confederació hidrogràfica
del Xúquer. Va ser construït l’any 1958 en la
llera del riu Serpis, amb intenció que les seues
aigües serviren de reg.
Just arribant a l’embassament de Beniarrés,
a la mateixa entrada, trobem una llosa de
pedra amb una inscripció, la qual homenatja
al comandant D. Carlos Saenz de Santamaría
Alegría i al sergent D. Luis Vélez Tarano, que
van perdre les seues vides en defensa de les
muntanyes que l’envolten.
El pantà és un lloc tranquil i podem gaudir
de passejades pels senders que hi ha als
seus voltants, a més a més, també és un
bon lloc per practicar la pesca, on trobem

fonamentalment capes comunes i carpes royal,
així com pescar barbs i esporàdicament alguna
anguila.
Des de fa uns mesos, el club nàutic de Planes
porta a terme a l’embassament entrenaments
amb esportistes d’elit de diverses modalitats
de rem, convertint-se en el primer club
nàutic d’aigües d’interiors de la Comunitat
Valenciana.
Pel que fa a la seua flora, indicar que l’Alt de
Senabre, molt a prop de l’embassament, va ser
declarat en 2007 nova microreserva de flora.
Una de les espècies que més proliferen és la
popularment coneguda com a “Trencapedres”,
científicament rep el nom de “Tucrium
buxifolium subsp. Hifance”, alberga també
un endemisme ibèric amb la coneguda “Oreja
de Burro”, científicament coneguda com a

“Phlomis crinita”, així també es troba la
pebrella i el timó.
I per completar la visita de l’embassament,
no podem deixar de visitar un lloc d’especial
interés històric com és la Cova de l’Or,
descoberta per Rafael Pardo Ballester i que
destaca per les seues troballes de culleres d’os
treballat, adorns personals, estris de pedra
polida i ceràmica neolítica d’impressionant
bellesa. Una altra opció és completar la visita
amb el Barranc de l’Encantada o la Cova dels
Nou Forats.

Alumnat del cicle formatiu de Grau Superior
de Guia, Informació i Assistències Turístiques
de l’IES Serra Mariola

EDUCACIÓ
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EL CENTRE HA SIGUT TRIAT JUNT A ALTRES MIG CENTENAR DE TOT EL PAÍS VALENCIÀ

El Serra Mariola participa en un
programa pilot de digitalització
F

ins a 50 centres de tot el sistema
educatiu valencià (3 d’ells a les
comarques de l’Alcoià-Comtat)
participaran en un programa pilot impulsat des de la Generalitat Valenciana
per a fomentar la modernització digital
de l’administració educativa i de la tasca docent. Seran l’IES Serra Mariola de
Muro, el CEIP Rico Sapena de Castalla, i
l’IES Pare Vitòria d’Alcoi els centres que
se sumaran a aquest programa des de
les nostres comarques.
Segons indiquen fonts de l’administració autonòmica, durant el mes d’abril
s’iniciarà la formació del professorat
en aquests centres pilot, per a establir-la de manera generalitzada durant
el pròxim curs. Afigen que “aquest nou
model se sustenta en cinc pilars tecnològics, amb possibilitats d’integració
entre si i capaces de suportar centenars
de milers d’usuaris a diferents nivells:
centre, professorat i alumnat, així com
les seues famílies”.
La formació per a les 100 persones
que exercisquen el lideratge i l’acompanyament en els 50 centres pilot constarà de 4 sessions de 4 hores que estava
previst que es desenvoluparen des del
19 fins al 22 d’abril. Els 50 centres pilot
sumen uns 39.700 alumnes i alumnes, i
més de 3.600 docents.

Exteriors de l’IES Serra Mariola de Muro, que és un dels centres triats per a dur a terme aquesta experiència pilot.

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha destacat que “era
molt necessària la modernització digital
de l’administració educativa i de la tasca docent, i durant l’últim any s’ha treballat intensament per a fer-ho realitat
amb una nova concepció de l’ensenyament en la qual les TIC estan integrades
en l’aprenentatge del dia a dia”.

Els cinc pilars als quals al·ludeixen
són el sistema operatiu Lliurex, el ‘programari’ lliure que continuarà sent
el preferent per als centres educatius
públics de la Generalitat; la plataforma
AULES, un entorn virtual d’aprenentatge
(EVA) que la Generalitat ha desenvolupat sobre Moodle; la plataforma Web
família, com a eina de comunicació dels

centres o docents amb les famílies o
l’alumnat; les pàgines web de cada centre educatiu, allotjades en el PortalEdu
desenvolupades amb l’eina WordPress,
així com la plataforma Office 365 de
Microsoft controlada per la Generalitat,
que complementa a les anteriors, i que
potencia l’ús de les TIC en els centres
educatius.

El director general de Tecnologies de
la Informació i les Comunicacions, José Manuel García Duarte, ha assenyalat
que “el Centre Digital Col·laboratiu és
una de les claus del projecte ‘Centre
a Casa’, al costat de la nova Secretaria
Digital, amb el qual pretenem facilitar
la relació entre tots els agents del sistema”.

Quatre premis
Sambori per a
joves de Muro
Muro ha aconseguit quatre premis
Sambori de Narrativa en valencià.
Organitzats per la Coordinadora
pel Valencià, han participat 4200
alumnes de les nostres comarques.
El col·legi Montcabrer, té el premi
a l’aula de 3 anys, amb ‘Bomber súper heroi’, coordinat per la mestra
Mercè Cloquell. El Bracal té dos premis col·lectius, ‘La màgia’, coordinat
per Lídia Sánchez i ‘Autos locos’,
per Christian Martínez, els dos de
Primària. També ha resultat guanyadora l’alumna Pilar Solá de l’IES Serra Mariola. Els premis es lliuraran
al Campus d’Alcoi de la UPV. En la
foto, alguns membres del jurat 2021.

+

Hazte socio de la
Cruz Roja
Harás Bien

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

Alumnes premiats per la seua app
per a escanejar apunts amb el mòbil
Els alumnes de l’IES Serra Mariola Jaume Castellà i Rafael Satorre, tutoritzats pel professor Rafael Molines, han sigut premiats amb el 2n Premi en la
Modalitat B (Batxillerat i FP de Grau Superior) amb la seua aplicació Linedeer, una aplicació per a poder escanejar els apunts amb el mòbil i poder
passar-li un OCR (reconeixement òptic de caràcters) per a manipular eixes
dades i permetre subratllar el més important amb uns codis estil WhatsApp.

Els menjars casolans de sempre

APERITIVOS - ENSALADAS
VERDURAS - CARNES - PESCADOS
OBERT DE 10h. a 16h. TOTS ELS DIES
Avgda. València, 61 - Tel.: 96 553 18 30
03830 Muro de l’Alcoi
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Dolors
Jimeno
Veïna de Muro

M

Salvem
els Murals
Literaris
de Muro

uro, situat en una comarca de gran tradició d’indústria tèxtil, va transformar fa molts
anys l’espai per on corria l’aigua que feia moure el batà, en un passeig, el Passeig
del Batà, un carrer de vianants ben agradable que, fa uns pocs anys, va ser ornat
amb pintures murals de l’artista José Antonio Espinar (vegeu www.espinarmuralismo.com).
Darrere de la paret on s’assenten les pintures hi ha un terreny curull de xops que acaba
d’adquirir l’actual ajuntament gràcies a l’esforç dels anteriors equips municipals. Fins
ací bé. Però, ves per on, en una entrevista a l’alcalde en el programa NTC Comarques
d’À Punt (la teniu en l’enllaç), aquest senyor diu que el mural pot ser enderrocat per a
ampliar l’espai acabat d’adquirir perquè “l’autor encara viu, no s’ha mort, i pot tornar
a pintar”. És textual, podeu veure el vídeo del programa. N’estic espantada. Les frases
haurien de passar a encapçalar una antologia de despropòsits. Diu que l’autor està viu i,
amb l’urc de qui està ben pagat de si mateix, rebla: no s’ha mort.
Així que jo he pensat que, darrere d’aquest menyspreu a la creació artística i literària,
haurem de protegir les nostres biblioteques personals per si ens cremen els llibres dels
autors vius perquè, segons el pensament del senyor alcalde, es poden tornar a escriure.
El possible enderrocament del mur ha disparat les alarmes de molta gent i d’institucions
culturals. El manifest en favor de la conservació dels murals d’Acció Cultural del País Valencià
demana l’adhesió als docents de llengua i literatura de tot l’àmbit lingüístic. D’un segon manifest,
per a persones i entitats, em prenc la llibertat de manllevar-ne un fragment. És el manifest
“Salvem els murals literaris de Muro” que ha llançat la Coordinadora pel Valencià de l’Alcoià i el
Comtat, i al qual podeu adherir-vos des de la seua pàgina web www.alcoiacomtatpelvalencia.org:
L’equip de govern de l’Ajuntament de Muro d’Alcoi, governat des de les últimes eleccions per una
coalició PP, Ciudadanos i dos regidors no adscrits, entre ells l’alcalde (abans d’Esquerra Unida), han
iniciat un procés participatiu per a decidir l’ús de la zona coneguda com àrea del Batà. Han adquirit
uns terrenys que fiten amb la paret dels murals literaris i tenen la intenció de construir un parc i
una sèrie d’equipaments urbans. En el procés participatiu es pregunta què fer amb els “Murals
Literaris”, vora deu murals de gran format obra de l’artista Antoni Espinar. Hi estan representats
els nostres escriptors clàssics, cronològicament (Ramon Llull, Bernat Metge, Ausiàs March, Sor
Isabel de Villena... a més d’alguns del segle XX, Estellés, Joan Valls, Ovidi Montllor...).
Quin privilegi poder passejar en companyia de la literatura! La funció didàctica
és extraordinària. Si tot va bé, no tiren el mur i la proposta d’ampliació prospera,
podríem tindre una continuació mural dedicada a les dones escriptores. Com de ben
acompanyada que es trobarà Sor Isabel de Villena!
El nou espai podria albergar molt fàcilment un hortus conclusus, un jardí tancat al
qual s’accediria per la porta ja existent entre les pintures. Estos jardins tancats, de
gran tradició europea, tenen la virtut de poder acollir espècies vegetals molt diverses
ja que els murs que l’envolten protegeixen, amb les cures pertinents, fins i tot les
al·lòctones. Ja tenim els murs perimetrals i la porta, que es poden restaurar i enfortir
interiorment. Només cal que hi entre el personal de botànica i jardineria.
Definitivament, el mural literari de Muro s’ha de mantenir al lloc actual.

Edat del sol
Neus Jordà Sanoguera
Psicòloga humanista

A

Espanya, hi ha prop de cinc milions de persones que
viuen soles (2019, INE). Mila, que va perdre al seu
home fa sis anys, amb els fills independitzats. José,
que mai s’ha casat ni ha tingut família pròpia, ha viscut
sempre amb uns pares que ja han mort. Amparo, que roça
els 85 anys, rep la visita ocasional de fills i nets. Andrés,
que viu sol després d’una convivència sense conveniència,
i opta per la màxima: llibertat per soledat. Estela, que no
li agrada sentir res més pels matins que els pardals de la
muntanya, i el matinal de Radio 3.
Siga per elecció pròpia, o per imposició vital, a sovint la
soledat té presència. Si atenem a la soledat de les persones
més majors, suposa un problema invisible i estructural,
possibilitat per aspectes tan diversos com: el canvi en el
model de família, on les generacions ja no conviuen, i on
tant homes com dones treballem fora de casa, dificultant
per tant, encarregar-se de la persona major; el no reemplaç
generacional, és a dir, no naixen tantes persones com
abans, que unit a una major esperança de vida, duu a que
hi haja molta més gent gran que jove; la movilitat de les
persones, de forma que la família es disgrega, podent tenir
fills que visquen en Pamplona o Bratislava; l’individualisme
propi de la nostra època, on prima pensar en un mateix
molt més que en altres moments. Tot açò, són, entre altres
factors, circumstàncies que aboquen a la vida en soledat de
moltes persones majors, i que els porta a dubtes i angoixes
pròpies, com, per exemple, amb qui conversar, o que
passarà si patisc una caiguda i ningú se n’adona? Dubtes
que connecten la soledat purament física, que no té perque
ser viscuda amb patiment (estic soles), a una soledat més
emocional i existencial (em senc soles). En aquest sentit,
la crisi sanitària no ha ajudat: amb la bona intenció de
protegir als nostres majors de la malaltia, els hem tingut
que deixar aïllats, fent de la soledat, la nova pandèmia.
Per altra banda, el succedani de companyia que tots vam
gastar durant el confinament (les pantalles) no són, en la
majoria dels casos, una opció fàcil o possible per a la gent
gran. En el fons, tampoc per als joves. Centenes d’amics a
una xarxa social donant “me gusta” o compartint videos
i memes, ajuden, però no substitueixen la possibilitat
d’autenticitat d’una relació presencial. I recalque la paraula:
“possibilitat”. Ja que estar junts, no significa sempre,
sentir-se junts. Caldria preguntar-se: realment, és la soledat

l’absència de gent? O encara ho és més, la presència de
gent absent? I és que podem estar sols estant acompanyats,
a l’igual que podem sentir-se acompanyats estant sols.
Que som animals socials és una evidència. Necessitem
dels altres des del moment mateix del naixement, i anem
creixent transformant aquesta necessitat des d’allò més
bàsic, fins a allò més emocional. Els demés actuen d’espills,
el reflex que ens tornen ens ajuda a crear la imatge pròpia.
Si al llarg de la vida, estic acompanyada per bons espills,
que em tornen el reflex de que sóc digna de ser estimada,
acabaré per interioritzar aquesta imatge de mi. Si el que
tinc a prop són espills dolents, o espills que no donen cap
reflex, la pròpia identitat, estarà en dubte. Per això, no
hi ha pitjor soledat que aquella que m’arriba sense estar
sol. Les relacions buïdes en moments esencials del nostre
desenvolupament poden aconseguir que cregam que no som
dignes de la presència dels demés. Uns demés que poden
deixar-nos sols de moltes formes: treballant massa, bebent
massa, o perdent-se en les seues pròpies absències.
Però, amb tot, la soledat, no sempre és roïn. Si es
triada, o fins i tot, si no ho és però s’accepta, deixa
de ser viscuda com una carència, i es descobreix com
un regal. Un necessari espai per a un mateix, una
necessitat de companyia interna, un baixar-se’n del
món de fora, per a trobar-se amb el món de dins. A
l’igual que el títol d’aquest article, la soledat té distintes
lectures. Si atenc a la paraula en castellà “Soledad” i
fent un joc de paraules la partisc, veig que es composa
per “sol” i “edad”. Té la seua part “sol”, amb la llum
i el calor que ens dona estar presents per a nosaltres
mateix. I té la part “edad”, amb la sabiduria que això
ens regala, i amb el creixement que suposa. Saber estar
soles i disfrutar-ho és l’antídot contra la soledat, en
contra del que pareix lògic. Perque si no sé estar amb
mi mateix, estic amb els demés per a no connectar amb
la meua soledat, i la companyia es torna dependència.
Saber disfrutar de la meua pròpia companyia ens
permet tindre relacions més sanes amb els demés,
nascudes del desig compartit d’estar junts i no de la
urgència del que no es pot assumir. I és que tenint en
compte que som l’única persona amb la que, de segur,
estarem sempre, es torna esencial apendre a ser per a
un mateix, la millor companyia.
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Presentació
de la biografia
d’Isabel C. Simó
‘Una veu lliure i compromesa’
és el títol de l’única biografia
autoritzada d’Isabel-Clara Simó,
escrita per Jordi Tormo, que ens
mostra, en tota la seva dimensió,
una vida intensa dedicada a les
lletres catalanes i a la defensa de
les llibertats nacionals. El llibre
va ser presentat el passat 25 de
març a la Biblioteca de Muro,
que va acollir un dels primers
actes culturals després dels mesos
més crítics de la pandèmia. La
presentació va obtindre una gran
resposta de públic malgrat les
restriccions d’aforament.

Campanya
jove contra
el masclisme
L’Ajuntament de Muro posa
en marxa un programa contra
la violència de gènere dirigit a la
població jove, concretament dels
cursos 1r i 2n de l’ESO de l’IES
Serra Mariola. Aquest fomentarà
l’aprenentatge relacionat amb la
detecció dels micromasclismes i
com combatre’ls. El programa
s’emmarca dins del Pacte d’Estat
contra la violència de gènere i de
la campanya de la Diputació d’Alacant. Consta de dues sessions teoricopràctiques i un concurs d’un
curtmetratge i un videoclip.
Per altra banda, es convida a la
ciutadania a col·laborar en la gravació d’un vídeo de sensibilització
sobre la mateixa temática.

V edició de
la marató de
donació de sang
El passat dissabte 17 d’abril va
tindre lloc en la Casa de Ferro
la ja habitual marató de donació
de sang, que en aquesta ocasió
va comptar amb la participació
de nombrosos murers i mureres
que van voler demostrar la seua
col·laboració una vegada més. Ja en
són cinc les edicions d’aquesta cita
amb la solidaritat, tan important ara
més que mai degut a la situació de
crisi sanitària que estem travessant.
Recordar que es pot donar sang en
qualsevol moment i així ajudar a
salvar vides.

Concert en
honor als socis
de la U. Musical

Nova estrena
de Pascual
Vilaplana
L’Auditori del Palau Euskalduna de
Bilbao va acollir el passat 18 d’abril
l’estrena del prestigiós trompista Juan
Manuel Gómez, al costat de la Banda
Municipal de Bilbao, del Concert per
a Trompa i Banda OIHARTZUNAK
compost pel murer José R. Pascual-Vilaplana, director titular de la formació
bilbaïna.
OIHARTZUNAK (Ressons, en
basc) vol ser un homenatge al
trompista Juan Manuel Gómez,
qui encarrega l’obra a Pascual-Vilaplana quan aquest el convida a
participar com a solista de la temporada de concerts 2020-2021 de
la Banda Municipal de Bilbao. Els
tres moviments de l’obra responen
a les tres ciutats fonamentals en la
vida del solista.

Després d’un any sense poder
actuar al Centre Cultural a
conseqüència de la Covid, el passat
diumenge 18 la Unió Musical va
poder fer el seu tradicional Concert
en honor als socis. Músics i públic
van poder gaudir de nou de les
notes d’una acurada selecció, entre
d’altres, la cèlebre ‘Music for the
Royal Fireworks’ de Händel.
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TOTS ELS ACTES RELIGIOSOS ES VAN CELEBRAR DINS DE LA PARRÒQUIA

Una nova Setmana Santa
atípica marcada per la Covid

L

a parròquia de Sant Joan Baptista de Muro va ser l’escenari que
va acollir totes les celebracions de la Setmana Santa del 2021.
Una situació que va vindre propiciada per la crisi sanitària del
coronavirus i davant la impossibilitat de dur a terme actes al carrer.
La programació va arrancar el 28 de març amb el tradicional Diumenge de Rams, en el qual enguany no va haver-hi processó amb els
xiquets de Primera Comunió portant la creu, ni tampoc benedicció
de palmes a les portes de l’Ermita de la Verge dels Desemparats.
Aquesta última cerimònia, amb aforament limitat, es va desenvolupar
dins del temple i va incloure l’habitual missa del Dia de la Palma.
Ja el Dijous Sant a la vesprada, es va celebrar la Missa del Sopar
del Senyor amb posterior adoració eucarística davant el Santíssim
Sagrament en la Capella de la Comunió fins a l’hora del toc de queda.
També el Divendres Sant es van desenvolupar dins de l’església al
migdia els oficis de la Passió i Mort de Crist, mentre que a la vesprada, en absència de la Processó del Sant Enterrament, es va resar el
Viacrucis davant de les representacions existents a l’interior de la
parròquia.
Finalment, el Dissabte Sant a la vesprada, es va commemorar la Resurrecció de Jesús amb la festiva Vigília Pasqual, que va acabar amb
el volteig general de campanes anunciant a tot el poble l’arribada de
la Pasqua. L’endemà, Diumenge de Resurrecció, va haver-hi missa
tant en la parròquia com en l’ermita i molts van aprofitar per a eixir
al camp a degustar la típica mona amb totes les mesures de seguretat
pertinents per a frenar l’avanç del coronavirus.

Un instant de la benedicció de palmes en el Diumenge de Rams.

Les Fogueres de Sant Josep es van
viure enguany en format virtual
La crisi sanitària del coronavirus va impedir
per segon any consecutiu que els veïns de Muro
pogueren gaudir de les Fogueres de Sant Josep.
Aquesta tradició, molt arrelada en el municipi, té lloc
al vespre de cada 18 de març i consisteix a encendre
fogueres en diferents punts del poble per a recordar
que la fi de l’hivern és a prop i que la primavera
no tardarà massa a arribar. A més, els més xicotets
gaudeixen durant els dies previs en la recollida
dels materials que s’empraran per a donar forma a
aquestes fogueres.
La pandèmia va impossibilitar complir amb aquest
ritual però l’Ajuntament de Muro va voler mantindre
viva la flama amb una interessant iniciativa que es

va desenvolupar en format virtual. La proposta va
consistir a encendre una gran foguera en el solar
existent al costat del Moll de l’Estació i la crema va
ser transmesa en directe a través del canal oficial
de Facebook del consistori. “Ha sigut un xicotet
homenatge a una festa tan nostra i des de casa,
amb tota responsabilitat, hem pogut gaudir de la
Foguera amb l’esperança que a l’any que ve les
circumstàncies siguen millors i puguem reunir-nos
per a compartir un dia que és molt especial a Muro.
Esperàvem que prenguera millor però la pluja i la
neu que han caigut aquesta vesprada han deixat
banyada la fusta i la foguera ha costat d’encendre”,
manifestava l’alcalde, Gabriel Tomás.

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

ESPORTS

REGIONAL PREFERENT GRUP IV

L’EQUIP HA REFORÇAT EL SEU COS TÈCNIC

El Muro CF continua
imparable en la lliga
E

l Muro CF continua en la seua lluita per
classificar-se per a disputar el play-off
d’ascens a Tercera Divisió, tal i com ho van
fer la passada temporada. L’última victòria
dels de Cristian Ferrándiz davant el Canals
per 3 gols a 0, els va portar a sumar tres
punts més que importants per a situar-se
amb un total de 34, empatat amb el segon
classificat, el Sueca, i a només un punt del
líder de la taula, el Castellonense.
Els blancs venien d’aconseguir dues victòries en dos partits celebrats per Setmana
Santa, primer davant l’Alginet (1-0), i després enfront de L’Alcúdia (2-0), tots dos
en La Llometa. En la jornada següent es
va quedar en l’empat sense gols a domicili
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de l’Almussafes, per a després collir una
nova victòria a casa davant del Canals. Al
tancament d’aquesta edició estava previst
l’encontre a Alberic del dia 21, i el del diumenge 25, quan rep al Rayo Ibense.
En un altre ordre de coses, el conjunt
murer ha reforçat el seu cos tècnic amb
la incorporació d’un vell conegut del
club: Pau Soto. Natural d’Alcoi, va passar
pel CD Dénia en Segona B després d’ascendir de Tercera. També va realitzar la
seua labor a l’Ontinyent CF en el futbol de
bronze, i en el CD Alcoyano, on va ascendir des de Segona B a LaLiga SmartBank.
A més, també va treballar al Muro CF en
la seua etapa en Tercera Divisió.

PT
1. Castellonense

Imatge del partit davant l’Alginet el passat 1 d’abril.

J. G.

35 16 10

E.
5

P.

F. C.

1 26

4
8

2. SD Sueca

34 17

9

7

1 23

3. Muro

34 17 10

4

3 25 16

4. L’Alcúdia

32 16 10

2

4 27 16

5. Rayo Ibense

30 16

8

6

2 20 14

6. Carcaixent

26 16

7

5

4 20

7. L’Alcúdia Cresp. 21 16

5

6

5 21 23

8. Alginet

18 16

5

3

8 11 17

9. Alberic

17 14

4

5

5 16 16

10. Canals

17 16

4

5

7 14 20

11. L’Olleria

17 16

4

5

7 14 20

12. CD Enguera

13 14

3

4

7 16 23

13. Prom. Sueca

8

10 17

2

4 11 15 32

14. Almusafes

8 15

1

5

9 10 23

15. CD Llosa

7 14

1

4

9 15 33

Últims passos per a la reforma del poliesportiu

El CP Muro aconsegueix la plata
en el Campionat de Grups Xou

Continuen a bon ritme i, de fet, ja estan pràcticament finalitzades, les obres de millora del Poliesportiu Municipal, les
quals inclouen la remodelació del trinquet, l’adequació de la pista d’hoquei i la reforma de la Sala Polivalent. El regidor
d’Esports, Kike Pascual, desitja que aquestes instal·lacions “prompte estiguen plenes d’esportistes gaudint de la seua
passió”. Recordar al respecte que en l’àmbit de l’esport es continua amb la desescalada progressiva i que la mascareta
deixa de ser obligatòria per a fer esport excepte moments en els quals hi haja concentració de gent.

El passat cap de setmana es va dur a terme a Alcoi el Campionat Autonòmic
de Grups Xou per a totes les modalitats. Un any després s’ha pogut tornar a les
pistes i gaudir dels Grups Xou. En la categoria Júnior van signar una segona
posició les xiques del Club Patí Muro, amb el seu muntatge ‘A per totes’. En
aquest grup es va proclamar campió el conjunt del Montemar.
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EL CLUB DE HANDBOL LOCAL ES CONSOLIDA AVALAT PER UNA DESTACADA TRAJECTÒRIA

L’handbol femení avança
amb pas ferm a Muro

U

n altre dels clubs que aposta per
l’esport femení al nostre poble és
el Club Handbol Muro, un conjunt
que compta únicament amb un equip sènior de xiques que juga en lliga provincial
autonòmica per la Comunitat Valenciana i
que posseeix una dilatada història. Tot va
arrancar en 1992 amb una lliga escolar
organitzada per Conselleria a Cocentaina.
Es va jugar en categoria infantil i després
en cadet, i un professor de l’institut, antic
jugador d’handbol, va animar a moltes
estudiants a iniciar-se en aquest esport. Les
joves van arribar a crear un bon equip que
va competir en la lliga juvenil provincial durant alguns anys. A aquest grup es van unir
noves xiques de l’Alcoià i el Comtat que van
continuar jugant entre els anys 1998-2004.
Després d’aquest període l’entitat va
desaparéixer com a tal i en 2010 una de
les xiques que jugaven, juntament amb
altres ex jugadores, van decidir recuperar
aquest esport que tants bons moments
els havia donat. “Vam estar dos anys
entrenant com a hobby i, les ganes que
teníem ens va portar a crear un xicotet

grup per a partits amistosos que finalment
va acabar convertint-se, a partir de 2013,
en el Club Esportiu Handbol Muro,
amb federació en la lliga autonòmica
provincial”, afirmen les jugadores.
Al marge de les competicions esportives,
el Club ha apostat per acostar aquesta
disciplina esportiva als col·legis a través
d’una activitat escolar i fins i tot ha dut a
terme la iniciativa ‘Sport and Dialogue’,
destinada a promoure els valors de
l’esport. “Lluitem sense parar perquè
aquest esport tinga major visibilitat i puga
arribar al major nombre de persones,
de manera que puga mantindre’s viu.
Hi ha ganes de jugar, gaudir i sobretot
de fer créixer aquest esport que va
començar sent un hobby, i actualment
és part fonamental en la vida de moltes
jugadores”, detallen, sense oblidar
tampoc el seu crit de guerra i particular
mantra: Bé, Muro, Bé.
Assenyalar que hui dia tenen 14 fitxes
federades i algunes xiques només
acudeixen a entrenar ja que encara
s’estan iniciant en aquest esport.

El club va ser creat com a tal el 2013, però té els seus orígens en la dècada dels 90.

El comercio de Muro

está contigo

