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Demanen financiació per a la
millora del polígon El Pi

La proposta traslladada a l’IVACE per a 2021 suposa una
revisió de la sol·licitud remesa en la convocatòria de 2020.

Avancen les obres en les
instal·lacions esportives

Continuen a bon ritme les millores del Poliesportiu,
que inclouen trinquet, pista de hoquei i sala polivalent.

LA INICIATIVA RECOLLIRÀ L’OPINIÓ DE LA CIUTADANIA PER A DEFINIR ELS USOS DE LA ZONA VERDA

Arranca el procés per a
dissenyar la Xopà del Batà

L’Ajuntament de Muro ha iniciat el procés participatiu per a crear l’avantprojecte de la zona verda del Batà, una iniciativa que recollirà l’opinió de la ciutadania
de cara a definir els usos que tindrà aquesta zona natural situada en ple nucli
urbà. El procés, que arranca de forma telemàtica a causa de la pandèmia, tindrà

El coronavirus
impedeix que
hi haja Moros
i Cristians al
mes de maig
Pàgina 8

diferents fases entre les quals destaquen entrevistes amb el govern municipal, tècnics i partits polítics presents a la corporació local. A més, es duran
a terme sessions de treball participatiu amb les diferents entitats del poble
que tinguen interés a formar part d’aquest procés.
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David Pascual
‘El de Muro’
despunta en
el món de la
música urbana
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Muro es situa a l’avantguarda per a atendre les necessitats derivades de la crisi sanitària

Màxima eficàcia contra la Covid-19

Proposen
celebrar el
Carnestoltes
a l’estiu si la
pandèmia ho
permet
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AGENDA

MURO, febrer 2021

Els bombers rescaten
una conductora
després d’un aparatós
accident sense ferits
El passat 18 de febrer es produïa un aparatós
accident en el terme municipal de Muro, quan
un vehicle s’eixia de la via i quedava a la vora
d’un barranc. El sinistre va tindre lloc en la zona
coneguda com partida de la Cabanya. Dins del cotxe
estava una ocupant, per la qual cosa els bombers
van actuar subjectant el vehicle, ja que estava en una
posició inestable. En evacuar a la conductora, van
comprovar que no estava ferida, només atordida
i espantada pel succés. El vehicle va ser extret
posteriorment per una grua.
En aquesta intervenció van actuar un sergent, un
cap i sis bombers amb una bomba rural pesada,
una unitat de comandament i un furgó de salvament.
Malgrat la magnitud de la caiguda i la dificultat del
rescat, finalment no va caldre lamentar desgràcies
personals.

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 FEBRER-MARÇ-ABRIL
Dies 26-28

Mª Elodia López

Avda. de Gandia, 65

Dies 1-7

Gozálbez Cebrian

Pl. Ermita, 7

Dies 8-14

Turrión Gozálbez

Avda. País Valencià, 9

Dies 15-21

Mª Elodia López

Avda. de Gandia, 65

Dies 22-28

Gozálbez Cebrian

Pl. Ermita, 7

Dies 29-4

Turrión Gozálbez

Avda. País Valencià, 9

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

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

AVÍS IMPORTANT
■ REINICI DE LES CLASSES

D’ANGLÉS
Després de vàries setmanes
suspeses, el passat 22 de febrer es van poder reprendre
les classes municipals d’anglés, segons va informar la
regidoria d’Educació. De moment, a causa de la pandèmia, es faran via telemàtica.
Cada nivell conserva l’horari i
dia oferit en el procés de matrícula. El procediment serà
comunicat per la professora a
cadascun dels alumnes.

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ CRIDAR
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Emblemàtic mural literari pintat en la tanca que delimita el parc del Batà.

ARRANCA EL PROCÉS PARTICIPATIU PER A QUE ELS VEÏNS PUGUEN DECIDIR QUE ÉS EL QUE VOLEN PER A LA ZONA VERDA

S’enceta el procés per a
definir el projecte del Batà
L

’Ajuntament de Muro ha iniciat el procés participatiu
per a crear l’avantprojecte de la zona verda del Batà,
una iniciativa que recollirà l’opinió de la ciutadania de
cara a definir els usos que tindrà aquesta zona natural situada en ple nucli urbà. Des del Consistori expliquen que el citat
procés de participació tindrà diferents fases entre les quals
destaquen entrevistes amb el govern municipal, tècnics i partits polítics presents a la corporació local.
A més, es duran a terme sessions de treball participatiu amb
les diferents entitats del poble que tinguen interés a formar
part d’aquest procés, al mateix temps que es posarà a la
disposició de la ciutadania un formulari per a recollir les
propostes individuals.
Tota la informació obtinguda se sumarà a les anàlisis tècniques realitzades pels equips redactors i amb la documentació
final es definirà l’avantprojecte de l’àrea natural que es vol
habilitar en el Batà. “A partir d’ací es convocarà un concurs
per a executar el projecte final en una fase posterior. Tot el
procediment estarà guiat per un equip tècnic extern amb més
de 10 anys d’experiència en la realització d’aquests tipus de

treballs. Això ens aporta una àmplia xarxa de col·laboradors que aconsegueixen tots els àmbits de coneixement
necessaris per la consecució d’aquest important projecte
per al nostre poble”, informava l’alcalde de Muro, Gabriel
Tomás.
El procés participatiu ha arrancat de manera telemàtica, a
causa de la crisi sanitària del coronavirus, i s’espera que
entre finals d’abril o principis de maig ja es dispose dels
resultats inicials.
Apuntar que l’adquisició de la Xopà del Batà es va formalitzar abans del passat estiu, una compra que va suposar per a
les arques locals una inversió total d’uns 203.539 euros.
EU DEMANA ENTRAR EN EL PROCÉS PARTICIPATIU

L’espai verd de la xopà és de propietat municipal des del passat estiu.

Esquerra Unida ha presentat també per registre en aquest
mes de febrer que se’ls integre en el procés participatiu del
Batà perquè així puguen fer les seues aportacions al projecte. El seu coordinador, Iván Torregrosa, reclama formar
part d’aquestes reunions prèvies malgrat no tindre representació política a l’Ajuntament durant aquesta legislatura.

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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LA INCIDÈNCIA HA COMENÇAT A DESCENDIR I LA COMARCA DEIXA DE CONSIDERAR-SE ZONA D’ALT RISC

Es preveu una desescalada
gradual a partir del dia 1

L

es últimes dades aportades per
Sanitat referents a la Covid-19
en la Comunitat Valenciana
mostren un important descens, tant
en els nous positius com en els casos actius en tot el departament de
Salut d’Alcoi, on, a nivell global, la
incidència acumulada (IA) ha descendit fins als 168,85 casos per cada
100.000 habitants. Amb l’actualització al tancament d’aquesta edició, la
IA baixa dels 500 casos i aconsegueix
menys de 250, que és l’indicador que
marca una zona d’alt risc.
Encara que les dades en l’àrea de
Salut cada vegada són millors i açò es
tradueix en una menor pressió hospitalària, s’insisteix a no relaxar-se i
continuar complint amb les restriccions per a mantindre la tendència
positiva. En Muro, fins a l’1 de març
continuen suspeses les activitats lúdiques i culturals organitzades per
l’Ajuntament, així com les activitats
desenvolupades per tercers en espais
públics municipals. A més, es recomana a les associacions privades la
cancel·lació d’activitats mentre dure
aquesta situació de crisi sanitària.
D’altra banda, segueix en vigor el
tancament de parcs i jardins, mentre
que el servei d’atenció al públic en
edificis municipals continuarà realitzant-se en les mateixes condicions
que hi havia fins ara.
DESESCALADA GRADUAL

Indicar que el dimarts de la passada setmana va entrar en vigor l’última
pròrroga anunciada, fins al moment,
per part de la Generalitat Valenciana de les mesures adoptades en la
Comunitat per a frenar els contagis
de la Covid-19 en el territori valencià. Aquestes restriccions estaran en
vigor fins a l’1 de març, moment a
partir del qual el Consell preveu una
desescalada gradual amb l’objectiu
d’evitar una quarta ona.
Cal recordar que actualment, les
mesures que hi ha en vigor són: el
tancament perimetral de la Comunitat i també de les localitats de més de
50.000 habitants els fins de setmanes
i els dies festius; la limitació de les
trobades familiars en els habitatges
al propi nucli de convivència; a dues
persones si són espais públics, ja siga a l’aire lliure o tancats, i sempre
que les dues persones pertanguen a
grups bambolla diferents; el tancament de l’hostaleria a excepció del
servei ‘delivery’ o recollida en local;
el tancament dels comerços no essencials a les 18 hores; el tancament
de les instal·lacions esportives; i el
confinament nocturn entre les 22 i
les 06 hores.
AJUDES PARÈNTESI

En altre ordre de coses, el conseller
d’Hisenda, Vicent Soler, ha presentat

Gràfica amb l’última actualització de dades per part de Conselleria, corresponent al 23 de febrer.

les Ajudes Parèntesi, englobades dins
del pla de xoc de reactivació dels
sectors més afectats per la Covid, el
Pla Resistir, que destinaran un total
de 160 milions “per a atendre les necessitats i assolir la reactivació del
teixit productiu dels municipis de la
Comunitat Valenciana i poder, des de
la cooperació de les administracions,
fer front a les conseqüències econòmiques derivades de la Covid-19”.
Soler ha explicat que la iniciativa
comptarà amb la col·laboració de diputacions i ajuntaments, ja que “en
ser les administracions més pròximes als ciutadans, són les que estan
en millors condicions per a ajudar
en la distribució d’aquests fons”.
Una col·laboració que s’estén també en la part econòmica, ja que les
diputacions aportaran un total de 36
milions a la iniciativa (el 22,5 %) i
els ajuntaments 24 milions més (el
15 %); la resta de la quantitat amb
la qual està dotat el pla, 100 milions,
l’aporta la Generalitat (el 62,5 %).
“Avui dia, tots els 523 ajuntaments
que podien ser beneficiaris de les
ajudes, per disposar en els respectius termes municipals microempreses o autònoms dels sectors inclosos,
ja han manifestat a la Generalitat la
seua voluntat de participar-hi”, ha
confirmat el conseller d’Hisenda, el
qual, a més, ha reiterat que ja s’han
realitzat ordres de pagament per valor de 90 milions d’euros, per la qual
cosa al llarg de la jornada s’abonaran als ajuntaments els 100 milions
d’euros que aporta la Generalitat a
aquest pla.

2.000 EUROS PER A AUTÒNOMS

Les Ajudes Parèntesi fixen una
quantitat fixa de 2.000 euros per a
cada persona treballadora autònoma
o microempresa que tinga un màxim
de 10 treballadors, sempre que pertanga a un dels sectors identificats
com a prioritaris.
Així mateix, és fixa una quantitat
fixa de 200 euros addicionals per
cada persona treballadora afiliada
a la Seguretat Social amb data 31
de desembre de 2020, que pertanga a una d’aquestes empreses o que
tinga a càrrec seu cada autònom.
D’aquesta manera, la quantitat màxima que pot rebre un empresari ascendeix a 4.000 euros.
DISTRIBUCIÓ DE LES AJUDES

Les Ajudes Parèntesi es materialitzaran a través de transferències
a les entitats locals, que ja s’estan
produint, i, al seu torn, les distribuiran els ajuntaments entre
aquells sectors productius de la
seua zona que complisquen amb
els criteris establits en les bases de
les ajudes.
El repartiment global dels 160
milions del pla, que s’ha fet sobre
la base de la distribució de les empreses i dels afiliats a la Seguretat
Social, serà de 76 milions per a
la província de València, 65,4 milions per a la província d’Alacant
i 18,6 milions per a la província
de Castelló. És a dir, el 47,5 % de
la dotació anirà a la província de
València; el 40,9 %, a la d’Alacant,
i l’11,6 %, a la de Castelló.

Programa de conscienciació enfront
de la Covid dirigit als joves murers
Des del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Muro, amb la col·laboració de la Policia Local i de la Mancomunitat Serveis Socials Mariola, s’ha
desenvolupat un programa de prevenció i conscienciació enfront de la Covid-19
dirigida als joves de la comarca d’entre 14 i 17 anys que estudien a l’institut
Serra Mariola. “Desitgem que aquestes xarrades hagen servit per fer reflexionar
a la gent jove sobre la seua responsabilitat social com a ciutadans i ciutadanes
davant d’aquesta pandèmia”, han manifestat els promotors de la iniciativa.

COVID-19
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USUARIS I TREBALLADORS DE L’AFA HAN REBUT LA PRIMERA DOSI

Comença la vacunació dels
majors de 80 i depenents

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el
marc del pla de vacunació enfront de la Covid-19, ha anunciat que inicia durant aquesta setmana la vacunació al grup
de persones de 80 anys o més, així com a grans dependents
no institucionalitzats.Per a això, es calcula aproximadament
42.000 dosi de la vacuna de Pfizer.
D’altra banda, prop de 15.600 vacunes d’AstraZeneca s’empraran per a la vacunació del grup de grans dependents, que
siguen d’edats entre 18 i 55 anys, excepte en les excepcions
indicades en l’estratègia. En aquest sentit, des de Salut Pública ja s’ha enviat instruccions a tots els departaments de salut
amb el procediment a seguir en la vacunació d’aquests dos
grups de població, i els llistats dels i les pacients.
A més a més, durant aquesta setmana del 22 al 28 de febrer, es durà a terme la posada de la segona dosi de vacunes
en residències a aquelles persones que van ser vacunades de
la primera dosi en la setmana de l’1 al 7 de febrer.
En Muro, recentment es va dur a terme la vacunació dels
usuaris i treballadors del centre de dia de l’AFA Muro, una
mesura que celebren després dels difícils moments viscuts.
ADQUISICIÓ DE FRIGORÍFICS PER AL DEPARTAMENT

El departament de Salut d’Alcoi ha adquirit frigorífics d’última generació per a la conservació de les dosis de les vacunes.

D’aquesta manera, s’ha dotat d’aquest element a tots els centres de salut de l’àrea amb l’objectiu de garantir la conservació i que no es trenque la cadena de fred.
La compra d’aquest material es tradueix en l’augment de la
capacitat de magatzematge respecte a la que els centres de
salut comptaven prèviament.
ESPAIS DE VACUNACIÓ MASSIVA

Finalment, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha
anunciat que s’habilitaran quatre espais de vacunació massiva
contra la Covid, un procés que està previst que comence a
l’abril, quan s’incremente l’arribada de dosi. Puig ha explicat
que hi haurà un centre per cada capital de província, a més
d’un altre a Elx. En concret, s’utilitzaran les instal·lacions de
la Ciutat de les Arts i les Ciències, a València; la Ciutat de la
Llum, a Alacant; el Palau de Congressos, a Castelló de la Plana;
i la Institució Firal Alacantina (IFA), a Elx.
A més, el president afegeix que per a la fase de vacunació
massiva es comptarà amb els hospitals de campanya de València, Alacant i Castelló de la Plana, i també s’habilitarà, almenys, un espai de referència per comarca. Alcoi ha oferit un total
de deu espais, set d’ells a l’aire lliure. Així mateix, ha assegurat que per al desplaçament a aquests centres s’habilitaran
línies de transport gratuït.

Vacunació a una treballadora del centre de dia de l’AFA Muro.

Continuen les desinfeccions dels espais públics que compten amb major afluència ciutadana
Continuen les desinfeccions dels espais públics susceptibles de major afluència ciutadana. Exteriors
dels centres educatius, supermercats i comerç en general, places públiques, oficines de la Policia
Local i instal·lacions municipals, són alguns d’aquests espais que l’Ajuntament segueix netejant i desinfectant per tal d’evitar la propagació del coronavirus.

Una mesura complementària, assenyalen des de l’Ajuntament, que ha d’anar acompanyada de la
utilització de mascareta i del distanciament social. “Perquè amb la conscienciació i responsabilitat de
totes i tots aconseguirem millorar la situación”, han remarcat fonts municipals. De fet, totes aquestes
mesures i restriccions ja sembla que comencen a donar els fruits desitjats.
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ENGUANY NO VA HAVER-HI DESFILADA

Proposen
celebrar el
Carnestoltes
a l’estiu si la
pandèmia ho
permet
L
a crisi sanitària del coronavirus
va impedir que el Carnestoltes de
Muro isquera al carrer el passat
13 de febrer, una tradició que cada any
resulta multitudinària en reunir gran
quantitat de participants de l’Alcoià i el
Comtat així com de comarques veïnes.
Enguany no va haver-hi desfilada i la
situació quasi era la primera vegada
que es donava al poble en les últimes
dècades, ja que sempre s’ha desenvo-

lupat el Carnestoltes, fins i tot quan
les condicions climatològiques han
sigut adverses per aquestes dates en
les quals entrem en la recta final de
l’hivern.
Des de l’Ajuntament de Muro, conscients de l’arrelament que té el Carnestoltes i dels beneficis econòmics
que li reporta al municipi, no renuncien a portar a terme aquesta celebració en 2021, a l’espera de veure

Ambient durant l’edició de l’any passat del Carnestoltes.

l’evolució que tinga la pandèmia en els
pròxims mesos. De fet, l’àrea de Festes
del Consistori planteja la idea d’executar un Carnestoltes alternatiu si se
suavitzen les mesures restrictives que
ara mateix estan en vigor.
AL VOLTANT DEL 15 DE JULIOL
“De moment l’acte ha quedat ajornat
per a aquestes dates perquè és impossible realitzar un esdeveniment com

aquest en l’actual conjuntura de crisi
sanitària. No obstant això, si la situació
anara més favorable a l’estiu, proposaríem fer un acte al voltant del 15 de
juliol evitant coincidir amb les festes
patronals que se celebren als pobles
de la comarca durant eixe temps. Seria
com una espècie de Mig Any del Carnestoltes, que tindria un format diferent, però que ens obriria les portes
de cara a entrar en eixa nova normali-

tat”, detallava el regidor, Àngel Mollà.
EN CASA I AL COL·LEGI

Malgrat la suspensió momentània
del Carnestoltes, va haver-hi els qui
es van disfressar a casa al costat dels
seus convivents per a recordar aquesta jornada festiva, mentre que en els
col·legis els escolars van desenvolupar
diverses activitats sense eixir al carrer
,tal com succeïa en anys anteriors.

Una Festa referent a la comarca
que no ha deixat d’evolucionar
Muro pot presumir de ser una de les localitats de les nostres comarques en la qual el Carnestoltes és
tota una tradició que s’ha consolidat amb el pas dels anys i que s’ha convertit també en un autèntic
pol d’atracció turística. Aquesta festa se celebra en la població des de principis del segle XX, sempre
abans del Dimecres de Cendra que anticipa l’arribada de la Quaresma, i la mateixa va deixar de
fer-se durant la Dictadura, ja que estava prohibit emprar disfresses per a fer crítica social al carrer.
Va ser amb l’arribada de la Transició Democràtica quan diversos veïns es van posar a la feina per
a recuperar-ho animats pels records d’aquella Festa del passat que alguns encara guardaven en les
seues memòries.
La dècada dels huitanta va suposar la tornada del Carnestoltes i a poc a poc va anar incrementantse la participació local fins a arribar als noranta; anys en què la festivitat va traspassar les fronteres
de la comarca gràcies a les iniciatives de difusió realitzades per mítiques discoteques mureres, com
Albades.
Amb l’arribada dels dos mil, i sent Rafael Climent alcalde, el Carnestoltes va patir una autèntica
revolució de la mà de la incorporació de propostes com el cartell anunciador, el concurs de disfresses
amb premis en metàl·lic, les carrosses i els grups de ball, la discomóvil per a amenitzar la fi de festa
en la Plaça Matzem o l’enramada especial que il·lumina els carrers per on discorre la desfilada.
Finalment en 2020, amb Gabriel Tomás en l’alcaldia i sent Àngel Mollà edil de Festes, se li va donar un
nou impuls a l’acte traient-lo fora del barri antic de Muro i passant a desenvolupar-se per la carretera.
Més de 5.000 persones van gaudir d’aquella estrena de recorregut en la vesprada del 22 de febrer de
l’any passat en la qual va ser, sens dubte, l’última festa multitudinària que es va desenvolupar al poble
i a la comarca abans que la crisi sanitària del coronavirus canviara per complet les nostres vides.

El Carnestoltes de 2020 serà recordat com el del canvi d’itinerari.
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PREVENCIONS CONTRA
LA COVID 19

ÚS DE MASCARETES

NO FUMES EN ESPAIS PÚBLICS
SI NO GARANTIXES LA DISTÀNCIA

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

DESINFECCIÓ DE LES MANS

EVITA AGLOMERACIONS

AJUNTAMENT DE MURO D’ALCOI
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LA PANDÈMIA IMPEDEIX CELEBRAR LES FESTES DE MURO AL MES DE MAIG PER SEGON ANY CONSECUTIU

No hi haurà Moros i Cristians
durant el primer semestre de 2021
L

a Unió Nacional d’Entitats Festeres (UNDEF) i la Conselleria
de Sanitat van mantindre una
reunió a principis de febrer per a
analitzar el context actual de cara
al fet que els municipis que integren
aquesta institució puguen celebrar
les seues festes de Moros i Cristians.
Aquest encontre va tindre lloc per videoconferència i durant el mateix la
consellera de Sanitat, Ana Barceló, va
comunicar que és impossible portar
avant els festejos en el seu format habitual durant el primer semestre de
l’any davant l’evolució negativa que
ha tingut la pandèmia en aquest inici
del 2021.
Des de la UNDEF recorden que el
mes de setembre passat ja es van reunir amb Sanitat i assenyalen que en
aquell moment es va acordar que no
hi hauria Festa al carrer fins que no
estiguera en marxa un procés de vacunació contra la Covid-19.
La presidenta de l’entitat, la contestana Pepa Prats, té l’esperança que a
partir de juliol hi haja un entorn més
favorable per a poder pensar a celebrar les festes de Moros i Cristians
de cada poble encara que fora amb
actes adaptats als temps que corren o
nous formats. “Ens hem emplaçat per
a mantindre una reunió al juny per a
veure com estan les coses i prendre
decisions en funció de l’avanç que
tinga l’administració de les vacunes.
Ara toca seguir les instruccions de
Sanitat, complir la normativa vigent,
quedar-se a casa i evitar que el virus
avance sense control. Quan arribe el
moment pensarem com podem eixir
el carrer. És clar que no veurem unes
Festes com les últimes que celebrem
en 2019 però amb l’esforç de tots
podem fer actes adaptats a la situació
i que ens permeten als festers i a les
festeres fer realitat les ganes de Festa
que tenim ara mateix“, va assegurar.
SENSE DATA PER A MURO

Pel que fa a Muro, cal destacar que
les Festes de Moros i Cristians no
es podran celebrar el mes de maig
perquè l’Estat d’Alarma decretat pel
Govern Central a l’octubre finalitzaria
just en el cap de setmana en el qual
tindrien lloc els festejos en honor a
la Verge dels Desemparats. Des de
la Junta de Festes murera expliquen
que torna a ser molt difícil fer les
Festes en una altra època de l’any,
fora de l’habitual, a causa de tota la
infraestructura que comporten els
festejos i que abasten aspectes com
la contractació de les bandes de mú-

Ballet durant l’entrada cristiana en les festes de 2019, les últimes que es van poder celebrar amb normalitat.

sica, la preparació d’ostentacions o
esquadres especials i l’organització
d’actes previs com la presentació de
càrrecs.
L’entitat transmet un missatge
d’ànim als festers i a les festeres
després de dos anys consecutius
sense Festes als carrers. “Són moments molt complicats i nosaltres
continuem mantenint reunions per
a decidir les iniciatives que es podran realitzar en els pròxims mesos,
això sí amb totes les mesures de seguretat per a evitar els contagis per
coronavirus. Hem de ser optimistes
i, si la vacunació funciona, podrà
controlar-se prompte la situació
i podrem tornar a fer Festes com
sempre les hem realitzades. La il·lusió i les ganes no ens falten”, afirma
el president, Paco Vicedo.
Recordar que l’any passat, en els
dies en què s’havien d’haver celebrat les Festes, seguíem en el confinament i tan sols va haver-hi actes
religiosos en honor a la patrona difosos per les xarxes socials així com
moltes iniciatives virtuals d’homenatge a la Festa.

La Generalitat destina 7 milions
d’euros als artesans de la Festa
El Ple del Consell ha aprovat el decret que
estableix les bases reguladores per a la
concessió de fins a 7 milions d’ajudes directes
per part de la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball al sector
de l’artesania vinculat a les festes tradicionals.
Aquestes ajudes formen part del Pla Resistir
per a fer costat als sectors més afectats per la
pandèmia.
L’objectiu és preservar l’existència i viabilitat de
les empreses artesanals que elaboren productes
relacionats amb les festes populars, moltes de
les quals s’han hagut de suspendre a causa de les
successives mesures decretades per a frenar la
pandèmia.
OFICIS VINCULATS A FESTES POPULARS

Podran ser beneficiàries de les ajudes els
artesans, artesanes i pimes artesanes que
estiguen en possessió del document de
qualificació artesana (DCA), expedit per la
Generalitat, o document equivalent emés per
una administració pública que acredite la seua

condició artesana en algun dels oficis artesans
als quals va dirigida aquesta norma, que
exercisquen la seua activitat en la Comunitat
Valenciana, almenys des de l’1 de març de 2020,
i hagen patit una reducció d’almenys el 30% dels
ingressos en l’exercici 2020 respecte a l’exercici
2019.
Les persones i empreses a les quals se’ls
concedisquen les ajudes hauran de mantindre
l’activitat artesana durant almenys 12 mesos,
a comptar des del dia de la concessió de la
subvenció.
Les ajudes es destinaran a artesans, artesanes
i pimes d’un total de 37 oficis vinculats
directament amb les festes tradicionals de la
Comunitat Valenciana.
El termini per a la presentació de sol·licituds
serà de l’1 al 15 de març. La sol·licitud es
presentarà de manera telemàtica en la seu
electrònica de la Generalitat, a través del
procediment habilitat a aquest efecte, (http://
sede.gva.es), accedint a la GUIA PROP, “Tràmits
i serveis”.
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EL MUNICIPI ES VA QUEDAR SENSE SERVEI NOCTURN A CONSEQÜÈNCIA DE DIVERSOS CONTAGIS EN LA PLANTILLA

L’Ajuntament convoca noves places
per a reforçar la Policia Local
L

a Policia Local de Muro va tornar a implantar el torn de nit el
passat 1 de febrer una vegada
recuperats 3 dels 5 agents que havien
causat baixa a causa del coronavirus.
Cal recordar que aquesta última situació va portar també a reestructurar els
diferents torns diaris per a continuar
prestant servei a la ciutadania.
D’aquesta manera, segons la informació facilitada, es va comptar amb un
vehicle diferent per a cada torn i fins i
tot es van adaptar els horaris de cada
grup perquè no hagueren de creuar-se
i així minimitzar el risc de contagi.
Malgrat això, el sindicat Professional
de Policia, FESEP, i CSIF de l’Ajuntament de Muro, van manifestar el seu
descontentament per la situació, assegurant que no s’estava realitzant una
correcta prestació del servei, i fins i tot
van reclamar més neteja en les dependències i materials de la Policia Local
per a frenar el coronavirus.
PROBLEMÀTICA “COMPARTIDA”

L’alcalde, Gabriel Tomás, va indicar sobre aquest tema que el govern
municipal havia fet tot el possible per
a garantir la seguretat en la població

La Policia Local de Muro té les seues instal·lacions a la Casa de Ferro.

durant els dies en què no va haver-hi
torn de nit. A més, va informar de la
convocatòria de places per a reforçar
la plantilla. “No hem deixat de treballar i, per exemple, s’han incorporat

El nou col·legi El Bracal
comença a prendre forma
Les obres per a la construcció del
nou col·legi El Bracal de Muro
avancen segons el que es preveu
i ja es pot veure el forjat que sustentarà la bases de l’immoble que
albergarà el centre educatiu. A
més, en el solar que ocupava l’antic
col·legi, i que ara albergarà també
el nou, són visibles les grues que
facilitaran el transport de materials
mentre duren els treballs.
Cal recordar que, segons va informar la Conselleria, abans d’acabar
2020 l’edifici que es construirà
tindrà 18 aules de Primària, 3 de
suport per a aquest últim cicle, una
aula de música, una altra d’informàtica i un taller polivalent. Així
mateix hi haurà una sala multiusos,

una biblioteca i tres sales de professorat. Tot això es completarà
amb un menjador per a 500 usuaris, dues pistes poliesportives, un
hort escolar, una zona enjardinada
i diverses àrees de jocs. Apuntar
que aquestes infraestructures
s’integraran amb l’aulari d’Infantil
i el gimnàs, ja que aquests últims
dos espais van ser els únics que
van quedar després de demolir-se
el col·legi en 2008 per patir aluminosi.
“Si es compleixen els terminis
temporals del projecte, les noves
instal·lacions podrien estar llestes
al començament de l’any 2022”,
afirmava a la fi de novembre l’alcalde de Muro, Gabriel Tomás.

efectius per comissió de serveis des de
localitats veïnes com Alcoi i Castalla.
La problemàtica que tenim a Muro és
compartida en molts municipis de les
nostres comarques. Fins que no acabe

la crisi sanitària hi haurà molt moviment en les plantilles. Tots els municipis estan igual, patint la lentitud en
els processos de l’administració”, va
postil·lar.

A principis de febrer, segons va
comunicar l’edil de Seguretat Àngel
Mollà, també es va incorporar un nou
agent interí per a reforçar la plantilla
de la Policia Local murera.
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LA DESOCUPACIÓ HA DIMINUÏT EN TRENTA PERSONES

Gener registra el major
descens de l’atur des de juliol

L
EL PROJECTE ASCENDEIX ALS 200.000 EUROS

La millora del Pi opta
a les ajudes d’IVACE
L’Ajuntament de Muro va redactar un
projecte d’inversió valorat en 200.000
euros, per a presentar-lo a l’Institut
Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), amb la finalitat d’obtindre finançament per a la millora dels
polígons industrials de la població. La
proposta va ser aprovada en la sessió
plenària extraordinària celebrada a la
fi de gener i la mateixa va comptar amb
el suport dels No Adscrits, el Partit Popular, Ciutadans i el PSOE, mentre que
Compromís es va abstindre.
Des del Consistori murer confien en
el fet que aquesta subvenció arribe al

poble, al mateix temps que remarquen
la necessitat de portar avant aquest tipus
d’actuacions per a millorar els polígons
de la localitat. En aquest sentit detallen
també com seran les intervencions que
es volen realitzar per a millorar aquesta
àrea industrial. “Està previst adequar
les voreres i el paviment, millorar les
canonades de l’aigua potable, instal·lar
nous hidrants i condicionar les zones
verdes” explicava Juanma Sanchis, edil
d’Urbanisme.
La proposta traslladada a l’IVACE per a
2021 suposa una revisió de la sol·licitud
remesa en la convocatòria de 2020.

’any ha començat de manera positiva per a Muro en
el que a la desocupació es
refereix, ja que el municipi va registrar al gener el major descens
de l’atur des de juliol. Després de
diversos mesos sense observar cap
millora, fins i tot s’ha produït algun repunt, les xifres de l’atur al
gener han suposat una baixada de
la taxa d’aturats en un total de 30
persones, segons les dades facilitades pels Serveis Públics d’Ocupació.
Aquest descens es tradueix en
un 4% menys d’aturats i es converteix en la segona major caiguda de l’atur en l’últim any, encara
que la xifra global encara està molt
per damunt de la qual hi havia fa
un any, tal com mostra el gràfic adjunt. Sobre aquest tema, cal tindre
en compte els efectes negatius de la
Covid-19 sobre l’economia, ja que
a partir de la declaració de l’estat
d’alarma, el mes de març de l’any
passat, la desocupació va començar
a créixer aconseguint xifres històriques.
Quant a les dades d’aquest últim
mes, indicar que el descens ha sigut
més acusat en el cas de les dones, si
bé la xifra d’aturades continua sent
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bastant superior a la d’homes en atur:
434 enfront de 275. I en relació a la
mena d’activitat, el sector més beneficiat al gener a nivell de creació d’ocupació va ser el sector serveis, encara
que cal destacar que aquest ha sigut un
dels més perjudicats per la pandèmia.
De fet, el sector serveis representa en
aquests moments prop del 60% de la
desocupació a Muro.
Respecte a les dades que llança l’atur
en el conjunt de la comarca aquest mes
de gener, el descens ha sigut mínim.
Concretament en 4 persones, la qual
cosa situa la xifra total d’aturats en

12.150. La situació posa de manifest, a
més, la bretxa laboral de gènere, ja que
la comarca ha sumat al gener 30 parades més. Ja són 7.364 aturades, enfront
de 4.786 aturats.
Per municipis, el descens més significatiu d’aquest mes se centra en Muro, seguit d’Ibi, amb 14 aturats menys
i Banyeres de Mariola (8 menys). En
canvi, Onil és la població que més ha
augment la seua taxa de desocupació,
amb 24 aturats més, mentre que la resta de municipis de la comarca a penes
han patit variació respecte al mes de
desembre.

TURISME

MURO, febrer 2021

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

La Penya El Frare de Muro,
molt més que un sender
Una opció per a gaudir de la Serra
Mariola, però que a més a més ens
representa en el dia a dia

L

a Penya el Frare, sens dubte, una de les
icones de Muro, es troba majestuosa, just
enfront de la nostra població i solament
traient el cap a l’avinguda de València la podem
contemplar. Per accedir-hi, existeix el sender
PR-V 277, realitzat pel Centre Excursionista
de Muro, que constitueix la ruta a seguir per
arribar-hi.
L’any 2003 es van realitzar fulletons per a la
seua promoció on se’ns explica, pas a pas, quin
és el sender que s’ha de seguir, així i tot, durant
el trajecte hi ha una adequada senyalització
perquè pugues fer-ho sense cap pèrdua.
Els més internautes, sempre tenen l’opció de
“wikiloc”, pàgina web on trobar rutes a l’aire
lliure. Doncs, sí, el sender PR-V 277 de la Penya
el Frare també es troba ací.

Aquest té una dificultat de marxa fàcil i és un
recorregut circular. La duració aproximada de
tot el recorregut és de 4 hores eixint i tornant
des de l’ermita de Sant Antoni, la distància total
és de poc més de 10 km.
Cada any, al mes de març, s’organitza la pujada
a la Penya el Frare amb diferents variants, com
trail, esprint trail i caminada. La primera edició
va començar el 2008 i el 2020 va ser l’edició XIII.
Com a exemples, existeixen altres senders de
recorregut circular, com el PR-CV 56 del Racó
Llobet o el sender PR-V 184 de la Serra del
Benicadell, que suposen ser bones opcions per a
gaudir de la natura i dels voltants de Muro amb
aquests temps que estem vivint, això si, sempre
amb precaució.
L’associació de Jubilats i Pensionistes de Muro

s’anomena Penya el Frare, el logotip de l’IES
Serra Mariola té la forma i figura de la Penya
el Frare, la nova imatge de Fet a Muro, també té
la figura de la Penya El Frare, i què més podem
trobar? Música festera, en concret, el pasdoble
amb el nom La Penya “El Frare” de Francisco
Esteve Pastor.
I és que aquesta penya és per a la població
murera molt més que una roca a la Serra
Mariola, és un símbol d’identitat amb molta
estima.

Alumnat del cicle formatiu de Grau Superior de Guia,
Informaciói Assistències Turístiques
de l’IES Serra Mariola
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Un tractor
pel jardí
Neus Jordà Sanoguera

Fanal en el sòl per un accident

Psicòloga humanista

U

n divertit missatge enviat per whatssapp mostrava
una fotografia d’una pedra i baix d’ella el següent
text: Esto es una piedra. Seguro que alguien
opinará distinto. Després de riure’m una bona estona,
vaig reflexionar... Cert és que les opinions i els fets a
sovint es confonen: que donem per fets coses que són
opinions; que els fets són opinables, i que les opinions a
voltes porten a fets. Opinar que no m’agrada el jardí del
meu veí és lícit. Entrar i dir-li que els cactus són millors
que les petúnies és llibertat d’expressió. Entrar i llaurarli-ho amb un tractor, és tindre “els ous com a llimes”, o
dient-ho més fi: és considerar de la paraula respecte tan
sols la primera síl·laba.
V Tal volta en eixe matís estiga el problema amb el
negacionisme actual sobre el coronavirus. Cadascú tenim
dret a creure el que creem, a rebutjar i a recolzar la
informació que ens arriba. Però, fins on arriba eixe
dret quan afecta al dret dels demés? El problema amb
aquest tema, és que si l’opinió de que el coronavirus no
existeix, porta a fets com no cumplir les mesures, estan
llaurant el jardí de tots. Un aprenentatge innegable ha
tingut aquesta crisi i és que ens ha recordat la nostra
natura social: en açò caiem junts, i d’açò eixirem junts.
Encara que, paradoxalment, siga separant-nos. Eixa
separació és tan sols, física. A nivell d’emocions, de
pensaments i comportaments, hem d’entendre que som
un, la mateixa humanitat, i per tant contribuïr amb cada
acció al bé col·lectiu. Si no ho entenem així, difícilment
res de tot açò té sentit.
Com és possible que després de veure xifres
esgarrifadores de morts al món hi haja qui ho negue?
Què porta, a molts, a dubtar? Quan atenem a les
manifestacions negacionistes podem trobar a persones
dispars que mai haguèrem dit que veuriem juntes:
grups de medicina alternativa, per exemple, i a
extremistes de signe contrari, entre molts altres. Sense
voler generalitzar, i saben que ni molt menys tots els
pertanyents a aquestes corrents són negacionistes,
pot ser l’única cosa que tenen en comú aquests grups
és la desconfiança cap al que ve de la corrent oficial.
Si el discurs oficial diu blanc, pensem que darrere hi
ha negre. Si diu negre, pensem que darrere hi ha
blanc. Aleshores, més que ser crítics amb el sistema,
podem tornar-se crítics per sistema, la qual cosa em
recorda més a una societat adolescent que a un procés
de qüestionament necessari, efectivament racional i
coherent. Quan parle de societat adolescent ho faig
fent una comparativa amb el que passa a nivells
més microsocials: dins de les famíles, l’adolescència
es torna una época on la autoritat representada pels
pares és desafiada i qüestionada (encara que a l’hora

de la veritat, la reclamen i la necessiten). A nivell
macrosocial, l’autoritat són els estats, o les autoritats
científiques i sanitàries, als que se’ls desacredita
sistemàticament i als que desafien. En aquest sentit,
la desconfiança en la classe política guanyada, moltes
voltes, a pols, contribueix a crear una sensàció
d’orfandat, de cerca de seguretat per altres mitjans,
que guanyen, així, una capacitat de manipulació
inverosímil.
Podem creure que no està morint gent simplement
per una foto d’una suposada estadística on diu que
va morir més gent en 2019? Podem creure que un
hospital no està col·lapsat perque una youtuber amb
afany desmesurat de protagonisme es dedica a filmar
una sala buida? Què demostra això? La ment a sovint
actua com un gran filtre, que només procesa allò
que quadra amb la creència prèvia. Resaltem alguns
aspectes de la realitat, minimitzem altres, i si alguna
persona a la que admirem, ho recolza, ja tenim mig
tractor. Les persones més de quatre voltes, som així: si
les opinions no quadren amb els fets, abans canviem
els fets (negant-los, per exemple), que les opinions.
Els fets admeten moltes lectures, sostindre aquelles
contraposades suposa un acte de flexibilitat mental
gaire fàcil. No suportem les contradiccions interiors,
així que ràpidament ens tornem cecs a la part que
costa veure, de la mateixa forma que un fumador,
deixa de veure el tumor a la caixeta de cigarrets.
Tot açò, unit a una sèrie de mesures força impopulars
(la mascareta és incòmoda, el confinament,
antinatural...) a les que és fàcil desacreditar per tal de
tindre una justificació interna a l’hora de no complir-les.
Estem cansats d’elles, la fatiga pandèmica fa merma,
ja no hi ha gana d’eixir a aplaudir res. S’avorrim
d’avorrir-se, i soles, quan ens galteja prop, ens donem
compte que qualsevol esforç, és poc. Mentre, el
negacionisme actua com una bambolla protectora: som
els que coneixem la Veritat, vosaltres, els demés, els
borregos cecs sense criteri, hipotecats davant la por,
víctimes de forces ocultes i governs corruptes, que per
alguna raó volen que gastem gel hidroalcohòlic com a
bojos i no quedem a sopar. Han aconseguit amagar xips
en les vacunes i involucrar no sols a tots els governants,
associacions i científics del món sencer, també han
subornat a tots els sanitaris, policies, i mitjans de
comunicació de tots llocs. Molt creïble tot.
En el fons, un intent de controlar un món incontrolable.
De sostindre una realitat insostenible. De bolcar la ràbia
contra una mentira colosal, més fàcilment acceptable,
més fàcilment suportable, que la veritat.

La passada setmana es va produir un accident de tràfic a l’Avinguda de València
que va ocasionar desperfectes en un fanal de l’enllumenat públic. Per causes que
es desconeixen, el vehicle sinistrat va xocar amb el pal del fanal, caient a terra i
impactant amb un semàfor, a més d’obstaculitzar un pas de vianants.

FINS A 65.000 € EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

El Ple aprova el
repartiment de les
subvencions a les
associacions locals
El Ple de l’Ajuntament de Muro del
passat 3 de febrer va ratificar l’aprovació inicial de l’ordenança que regularà
les bases específiques per a la concessió
d’ajudes a les entitats locals, tot això per
mitjà del procediment de concurrència
competitiva. D’aquesta manera el Consistori destinarà un total de 265.000 euros a les associacions lúdiques, festives,
culturals i econòmiques de la localitat
amb un repartiment més just i proporcional, tal com asseguren des del govern
municipal.
Precisament, la proposta va comptar
amb el suport dels partits polítics que integren l’executiu local (No Adscrits, PP i
Ciutadans) així com del Partit Socialista,
mentre que Compromís es va abstindre.
Aquesta última formació, segons va destacar el portaveu Vicent Molina, no comparteix alguns dels ítems del criteri de
valoració per a atorgar les citades subvencions, al mateix temps que considera
que aquest procés hauria de deixar-se
per a més endavant. En aquest sentit, va
dir que moltes associacions tindran dificultats per a realitzar activitats a causa
de la pandèmia “amb la qual cosa els generem una complicació a l’hora d’haver
de preparar tota la documentació per a
optar a aquestes subvencions”, va ma-

nifestar.
Des de l’executiu municipal van destacar que amb l’aprovació d’aquesta ordenança es produeix un canvi substancial
en la forma en la qual l’Ajuntament atorgava fins al moment les subvencions.“Es
repartia de manera directa, sense cap
reglament que el justificara, el 93%
dels 265.000 euros. Després d’aquesta
aprovació, el 85% passarà a ser regulat
per les bases aprovades. La legislatura
passada ja es va aprovar aquesta forma
de repartiment entre les associacions
esportives i amb aquest pas es completa
l’exercici de transparència i equitat regulant unes bases comunes per a totes
les associacions garantint un repartiment
proporcional”, va destacar el regidor Kike Pascual.
En el Ple es va parlar també de convocar l’oportuna comissió per a decidir les
noves mesures municipals que s’adoptaran per a fer front a les conseqüències
derivades de la pandèmia.
Finalment, a preguntes de l’oposició,
es va informar de qüestions referides a la
reforma de les graderies del Poliesportiu
Municipal, el control dels aforaments en
les instal·lacions esportives per a garantir el seu ús i diversos temes de manteniment de la localitat.

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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TANT QUANT A LA RECOLLIDA DE RESIDUS COM A L’ACTIVITAT FORMATIVA

Valoració positiva de la gestió
de l’ecoparc mòbil del Consorci

L

L’oficina AVIVA s’adhereix a la
campanya de defensa del valencià
L’Oficina de Promoció i Ús del Valencià–AVIVA Muro s’ha adherit a la campanya de promoció del valencià ‘Trau la llengua. Viu en valencià’, formada per un
calendari de taula que mostra que el valencià és una llengua apta en qualsevol
situació lingüística. És la llengua del poble, tal com ens indica gener, però també s’usa a la família (maig), en les festes de Nadal (desembre); és la llengua
de l’administració tal com veiem a l’agost i de la sanitat (novembre), i és una
llengua culta i de prestigi, ja que s’empra al teatre (febrer), la ciència (març),
la literatura (abril) o la música (octubre). Els calendaris s’han distribuït en els
centres educatius i als diferents edificis municipals per tal de repartir-los entre el
professorat i la ciutadania.

’ecoparc mòbil del Consorci de
Residus Terra ha tancat 2020
amb uns resultats molt positius,
ja que s’ha registrat la visita de prop
de mil usuaris en les 15 setmanes en
les quals ha estat recorrent els municipis de la seua àrea de gestió, en
concret del 21 de setembre al 30 de
desembre. La xifra total de recollida
de residus és molt elevada, amb 8.883
quilos, entre els quals cal destacar
els 2.600 quilos de xicotets aparells
elèctrics, els 1.608 de tèxtils (residu
que ha experimentat un notable increment) o els 1.502 corresponents
a monitors d’ordinador i televisors.
Li segueixen residus plàstics (643),
piles (499), metalls (333), parament
de llar (267), mobles (255) i altres
com a oli de cuina, oli d’automòbil,
fluorescents, bateries, cartutxos de
tinta o pintures, entre altres.
Un altre aspecte destacat ha sigut
la visita de 680 escolars de totes les
etapes educatives a l’ecoparc mòbil,
potenciant així l’educació ambiental
dels més xicotets, els qui han pogut conéixer de primera mà la importància
de reciclar correctament els residus
que es generen en la llar i que no van
als contenidors tradicionals de paper/
cartó, envasos i vidre.
Està previst que l’ecoparc mòbil del

Imatge d’arxiu d’un taller escolar durant una visita de l’ecoparc mòbil.

consorci torne a estar en funcionament
al març i fins a finals de maig, amb un
total de 77 jornades en les quals es recorreran de nous els 37 municipis consorciats de les comarques del Comtat
i part de l’Alcoià i l’Alacantí, entre els
quals es troba Muro.
D’altra banda, el Consorci de Residus
ha adjudicat recentment per un període
de dos anys el servei de comunicació
i sensibilització ambiental per a donar
a conéixer el servei que presta i, sobretot, informar la ciutadania dels 37
municipis que el conformen sobre la
importància d’una correcta gestió dels
residus. Per a això, està previst la realització de diferents accions de sensibilit-

zació i educació ambiental per a aconseguir a la major part de la població.
Totes aquestes accions, que es desenvoluparan durant aquest any i 2022,
estan enfocades a donar a conéixer el
Consorci i a conscienciar i sensibilitzar
als ciutadans per a aconseguir aconseguir una gestió correcta dels residus i
minimitzar la seua generació.
Aquestes accions les durà a terme un
equip d’educadors ambientals i estaran
adaptades al públic al qual vagen dirigides, en funció de si aquest és població
adulta, públic escolar o un perfil més
tècnic. També està previst la realització
de xarrades informatives i jornades tècniques dirigides als ens locals.
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Emissió
on-line del
documental
‘Flores en la
basura’

L’alcoià Josep Sou impregna del seu art l’Espai Arpella amb ‘Attrezzo’
La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Muro havia programat a l’Espai
d’Art Arpella de l’Arxiu Municipal l’exposició ‘Attrezzo’, del gran artista Josep Sou. A causa de les noves restriccions derivades de la crisi sanitària del
coronavirus, la inauguració oberta que havia d’haver-se fet el passat 15 de

gener, es va haver de fer a porta tancada. Josep Sou va oferir als presents una
performance conjuntament amb Moisés Olcina Trio, en què la poesia visual
va prendre vida. Les gravacions del muntatge es difondran tant pel canal de
Youtube de l’Ajuntament com a través de les xarxes socials.

La regidoria de Participació Ciutadana
de l’Ajuntament de Muro i l’Associació
Elviart/Microvinya, col·laboren en
l’emissió on-line de la pel·lícula
documental ‘Flores en la Basura’, obra
dirigida per José Antonio Romero i amb
guió de Joaquín Estefanía i del propi
director. Aquest film rodat entre els
anys 2013 i 2019, ens parla sobre les
conseqüències que la recent recessió
econòmica i crisi social ha tingut en
moltes famílies espanyoles, agreujat
més si cap, amb l’actual pandèmia de la
Covid-19.
Amb la participació de noms tan
rellevants com Iñaki Gabilondo, Antonio
Garrigues, Almudena Grandes, Javier
Gomá, Marta Flich, Paco Álvarez, Sami
Nair, Susan George, Marcos de Quinto,
Emilio Ontiveros, etc…el documental
‘Flores en la Basura’ no deixa indiferent
a ningú i ens convida a reflexionar sobre
el tipus de societat desigual que entre
tots, en major o menor mesura, estem
creant.
Aquesta projecció s’emetrà el proper
25 de març, i anirà acompanyada d’una
tertúlia-debat posterior a la qual es
convida a totes les veïnes i veïns de
Muro interessats perquè hi participen.
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La companyia Nonwovens Ibèrica compta actualment amb una capacitat de producció d’unes 4.200 tones anuals.

NONWOVENS IBÈRICA PRODUEIX NO-TEIXITS AMB NANOFIBRES PER A FABRICAR MASCARETES FFP2 I FFP3

El material filtrant més eficaç
contra el Covid es fabrica a Muro
M

uro torna a situar-se a l’avantguarda de la producció industrial per a atendre les necessitats derivades de la crisi sanitària
del coronavirus, i en aquesta ocasió una
firma local ha llançat el material filtrant
més eficaç per a previndre el Covid-19.
Es tracta de l’empresa Nonwovens Ibèrica, proveïdora d’articles tèxtils de neteja
domèstica i industrial, i que després de
reinventar-se per la pandèmia ha començat a produir una línia de no-teixits
anomenats meltblown. Això es refereix a
un material filtrant compost de nanofibres i que és apte per a elaborar mascaretes FFP2 i FFP3 amb una Eficàcia de
Filtració Bacteriana (BFE) i de partícules (PFE) que frega el 100%.
Des de l’empresa asseguren que han
començat elaborar aquest material filtrant amb l’objectiu de proveir de la matèria primera necessària per a fabricar

1.500 milions de mascaretes anuals. El
repte suposa que Espanya dispose de
tota la cadena de subministrament per
a la fabricació per a així poder garantir el subministrament nacional. “Han
sigut mesos de treball molt intens per a
aconseguir l’altíssima eficàcia del filtre
dedicat a l’elaboració de mascaretes.
La indústria espanyola ha de donar resposta a les necessitats tan evidents que
ens deixa aquesta pandèmia. No podem
permetre’ns el luxe de tornar a passar
per una nova sequera de productes
bàsics per a la nostra salut. Nonwovens
Ibèrica aposta ara per una nova divisió
amb la qual pretenem proveir al nostre país, i fora d’ell, d’aquest material
de primera necessitat amb plenitud de
garanties”, assegura Alberto Miralles,
adjunt a direcció en Nonwovens Ibèrica
i responsable de la divisió Neolite.
Afegir que l’empresa murera és la

primera d’Espanya que compta amb la
maquinara Reifenhaüser Reicofil d’origen alemany per a dur a terme aquesta
producció. La seua instal·lació s’ha dut

a terme en els últims 4 mesos i això ha
suposat per a la companyia tindre una
capacitat de producció actual d’unes
4.200 tones anuals. A més aquest nou

horitzó industrial que inicia Nonwovens
Ibèrica li ha permés incrementar la
plantilla en un 30% fins a aconseguir els
65 treballadors.

NOVA SECCIÓ DE EL NOSTRE MURO

LA VEU DEL CARRER
■

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

■

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

Per a enviar textos i preguntes:
Per email: npmuro@elnostreperiodic.com Per correu ordinari: Plaça Pintor Gisbert, 3. 03801 Alcoi
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El de Muro s’aferma en el
món de la música urbana

D

es de l’adolescència sempre
havia flirtejat amb l’hip hop, i és
que David Pascual, més conegut com ‘El de Muro’ o ‘Muro’, és un
apassionat de la música. Anys arrere,
després d’acabar els estudis i viure
alguna que altra aventura per l’estranger, va decidir tornar al seu poble amb
l’objectiu de centrar-se en el món de la
música.
Tot va començar amb concerts
en l’àmbit comarcal i cançons
escrites per ell mateix que “per
motius d’autenticitat, proximitat i de
compromís amb la nostra cultura”
va decidir fer-les en valencià. Així
comença a donar-se a conéixer i en
2015 llança el seu primer single amb
videoclip titulat ‘Tallaor de Bacallar’ el
qual rep bones crítiques i acceptació.
“A aquest single li segueixen alguns
més acompanyats de més videoclips
i més concerts. Al setembre de 2017
vaig aconseguir completar un treball
totalment autoproduït i editat amb
l’ajuda d’Estudis 14 i vaig traure el
que va ser el meu primer disc en
solitari titulat ‘Extraordinari”, recorda
David.
Durant aquesta època d’inicis, El de
Muro també va començar a quedar
amb Miquel, un xic de Castalla
ex-guitarra del grup El Diluvi, i amb
Samantha, concursant de la passada
edició d’Operación Triunfo, per a
sumar en un projecte que acabaria
anomenant-se Cactus.
Amb ganes de seguir avant van
contactar amb Mark Dasousa, un

prestigiós productor del circuit qui
ha treballat amb grups com a ZOO o
Aspencat, i el qual va acceptar produir
el projecte. “A partir d’ací segueixen
les quedades amb Miquel per a
continuar composant i comencen
també les visites a l’Atomic Studio de
Mark Dasousa, i així és com finalment
es materialitza el grup”, comenta el
murer.
En eixe moment, el cantant va
concentrar tota la seua activitat
artística en aquest projecte i
actualment continua apostant per
aquest grup. Després d’un treball
intens, a principis de 2018 aquesta
banda va traure els seus primers
singles amb videoclip, els quals van
tindre molt bona acceptació i va
derivar en un disc complet anomenat
‘Cactus’.
El grup es caracteritza per la seua
versatilitat i l’ampli ventall d’estils,
encara que sempre al voltant de la
música urbana. “És per això que
seria una mica difícil catalogar-nos
en un estil rígid i concret, no obstant
això, quan ens pregunten ens agrada
definir-nos com electro-urban”,
argumenta la veu de la banda.
Amb el seu estil urbà pretenen
entretindre i captivar connectant
amb el públic, però en alguns casos
el seu objectiu també és fer pensar
o reivindicar unes certes coses,
“la música és moltes vegades una
potentíssima eina de protesta”,
destaca David.
Les ganes i la passió d’aquesta banda

Integrants actuals de Cactus: El de Muro (veu), Ana Kampay (veu), Buggy (veu), Alba Tarra (veu), Maik (guitarra),
Dani (teclats), Santy Mataix (Dj).

ha fet que en menys de dos anys
hagen tret dos discos i realitzat tres
gires per tot el territori valencià.
“Toquem en alguns dels festivals
més prestigiosos de la zona i en
un breu temps de vida el grup
ha aconseguit ser referent en el
circuit valencià de la música”,
explica el cantant i afegeix que fa
poc, gràcies a l’LP que van traure
a la fi de 2019 anomenat ‘Roma’
han sigut guardonats com a millor
disc de música urbana als premis
autonòmics Carles Santos de la
música valenciana. “Rebre el premi

en un any dificilíssim per a tots, i
definitiu per a molts, ha sigut una
injecció de moral molt bona per a
nosaltres. La notícia la vam saber
en directe en el mateix lliurament,
així que va ser una sensació molt
especial”, argumenta el cantant,
per a qui “el reconeixement extern
és necessari, et fa saber que des
de fora algú pensa que estàs fent
les coses bé i et senta, t’estabilitza
i t’ajuda a continuar mantenint el
rumb”.Un rumb que continua amb
projectes futurs en ment.
David Pascual assegura que sempre

estan composant i concretament
ara estan treballant en temes nous
per a singles que plantegen traure
durant aquest any. A més, estan
preparant ja el que serà el nou disc
de la banda, encara que de moment
no té una data de llançament. “El
sector de la cultura és un dels
sectors més fortament colpejats
per la pandèmia, per això esperem
sincerament que la cosa millore
com més prompte millor. El directe
és pràcticament l’únic mitjà de
finançament”, conclou el vocal de
Cactus.

ESPORTS

REGIONAL PREFERENT GRUP IV

ELS MURERS NO JUGUEN DES DEL 3 DE GENER

El coronavirus manté
la lliga en ‘stand by’
Encara es desconeix quan podrà tornar
a rodar la pilota en les categories regionals valencianes. En Preferent, la temporada es va parar just abans que es disputara la desena jornada en tots els grups
menys en el grup 4, en el qual es troba
el Muro, on s’anava a jugar la dotzena en
comptar amb un equip més.
El paró, no obstant això, va deixar a
l’equip de Cristian Ferrándiz, com a líder
momentani del seu respectiu grup. El club
murer avantatja a la UE L’Alcúdia en dos
punts, encara que ha jugat dos encontres
més que el seu perseguidor. En la dotzena
jornada tindrà enfront al CD Llosa, tretzé en

la taula classificatòria encara que amb diversos partits ajornats per disputar. L’equip
blanc va jugar el seu darrer partit el passat
3 de gener, davant L’Alcúdia de Crespins, a
qui va véncer a casa per 2 gols a 1.
Una dada curiosa del Muro CF, segons
reparen des del portal digital especialitzat
Golsmedia, és que encara no ha empatat
cap partit en el que va de temporada.
D’altra banda, informen que el davanter referent del Muro CF Álex Torrella,
ha causat baixa per lesió. El golejador té
per a més dos mesos, a comptar des de
principis de febrer que va ser diagnosticat d’un edema ossi.

PT
1. Muro

Imatge d’arxiu de la banqueta murera en el partit davant de l’Almussafes.
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Continuen a bon ritme 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, remarca que “esperem que aquestes instal·lacions prompte
estiguen plenes d’esportistes gaudint de la seua passió. Mentrestant, demanem prudència i
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Avancen les obres de remodelació i millora de les instal·lacions esportives municipals

PER A PUBLICITAT
EN AQUEST PERIÒDIC
CRIDAR
ALS TELÈFONS
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responsabilitat per a poder superar aquesta difícil situación”. Al respecte, recordar que totes
les instal·lacions romanen tancades per a la pràctica esportiva, que en l’actualitat es pot
realitzar a l’aire lliure, amb mascareta de 10 a 19 hores, i sols individualment o per parelles,
excepte convivents.
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El jove fundador de Cervesa 102, Raimon Mengual, en les instal·lacions de la fàbrica ubicada a Muro.

MITJANÇANT EL MICROMECENATGE, MENGUAL PERSEGUEIX LLANÇAR AL MERCAT “LA CERVESA MÉS CARA D’ESPANYA”

Cervesa 102 homenatja a la dona
treballadora amb ‘La Masereta’
D

els creadors de “una cervesa artesana diferent”, arriba ara
“la cervesa més cara d’Espanya”. Es tracta de ‘La Masereta’,
amb la qual la firma establida a Muro Cervesa 102 busca
homenatjar la dona treballadora. “Serà una cervesa que homenatjarà les nostres avantpassades, mares, iaies… dones treballadores,
valentes, d’aparença incansables, que van tirar avant en temps molt
difícils però aquest esforç no va ser reconegut per l’època que els
va tocar viure, que ens van ensenyar tant i ens van donar tant”, ens
explica Raimon Mengual, fundador junt als seus pares de la cervesera murera, ara fa tres anys.
Precisament per tal de celebrar aquesta data, sorgeix la idea de
llançar al mercat una nova cervesa “que ens diferenciara, un
tipus de cervesa que mai s’ha fet en el món”, assenyala Mengual.
De fet, explica que comptarà amb la fusió de tres estils diferents
de cervesa belga, fins a set cereals, flor de saüc, sucre de Bèlgica,
estarà madurada amb vainilla de Tahití i contindrà, a més, una
mel certificada, “que té propietats medicinals i curatives ja
comprovades científicament”. Aquest és l’ingredient “secret”,
afirma.
I la forma en què Raimon Mengual vol traure a la venda aquesta
nova cervesa també és un tant especial, ja que la intenció és ferho a través d’un projecte de micromecenatge o crowdfunding,
que funciona com una mena de xarxa de finançament col·lectiu,
normalment on-line, que a través de donacions econòmiques o
d’un altre tipus, aconsegueixen finançar un determinat projecte
a canvi de recompenses o participacions de manera altruista. “A
principis de març donarem a conèixer aquest projecte i si tot
va bé, que confiem en què sí, abans d’estiu traurem el projecte
endavant, ara ens estan acabant de dissenyar el logotip”, ens
comenta el creador de ‘La Masereta’.
ELABORACIÓ A LA MANERA TRADICIONAL

Les cerveses de 102 són elaborades de manera tradicional i
natural i amb un procés de maduració especial, creant així
eixe estil i sabor tan característic que posseeix. “En els quatre
tipus de cervesa que oferim es plasmen els diferents gustos dels
consumidors, ja que dins del consumidor cerveser hi ha diferents

La mescla de cereals és un dels secrets d’aquesta cervesa artesana diferent.

sensibilitats. És per això que el canvi de color del logotip en el
etiquetatge no és una cosa fortuïta, sinó que atén al color que té
cadascuna de les cerveses i en conseqüència cada cervesa té les
seues característiques i sabors diferents, sent així que qualsevol
bevedor de cervesa, siguen com siguen els seus gustos i estils, la
trobaran ací”, remarca Mengual.
DISTRIBUCIÓ PER LA COMARCA I PROVÍNCIA

Cerveza 102 compta amb tenda on-line a través de la seua pàgina
web, però també es pot adquirir mitjançant nombrosos punts
de venda repartits per la comarca i arriba a localitats de la

província, com ara Sant Vicent, Alacant, Novelda i Benidorm, i
fins i tot es pot trobar en restaurants de València capital. En Muro
està a la venda en Ca Sanchis, Bodega Esteve, Menjars Parres,
Treme (supermercats Coviran), i disposen de Cervesa 102 al Pub
Mestral, Pub Encant de Kiara, Sunrise Irish pub i próximament,
en Sergan i pizzeria Santa Mónica.
I per què 102, ens preguntem. Cal remuntar-se a principis de
2015, quan el nostre protagonista, mestre cerveser i fundador,
va començar amb un amic a fer cervesa casolana. Pretenien
aconseguir una cervesa diferent, única, i quan ho van aconseguir
es van adonar que van tardar 102 dies.

