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Subvenció per al cobriment
de la pista de patinatge

Hugo Cruz s’enfronta a una
llegenda mundial del karate

L’Ajuntament invertirà una ajuda de 240.000 euros de la
Diputació i n’aportarà els més de 140.000 restants.

LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS TINDRAN LLOC ENTRE EL 6 I EL 9 DEL MES DE MAIG

El murer es va topar a Polònia amb Valeri Dimitrov,
21 vegades campió d’Europa i tres vegades del món.

Torna la Festa

Elena Jordà
es converteix
en la primera
Jutgessa de
Pau de Muro
Pàgina 13

Concostrina va
omplir el Centre
Cultural en una
participativa
Festa del Llibre

M

uro ja compta els dies que resten
per a l’inici de les seues Festes de
Moros i Cristians en honor a la
Verge dels Desemparats, unes celebracions
que tornaran als carrers de la població
dos anys després de l’esclat de la pandèmia de la Covid-19. El Centre Cultural va
acollir el dissabte 9 d’abril la presentació
dels càrrecs festers, un acte que va arrancar amb el descobriment del cartell anunciador dels festejos, obra de Rubén Lucas.
I el passat diumenge 24, amb la Publicà,
Muro donava el tret d’eixida definitiu a les
Festes més esperades. L’acte va tenir com a

Pàgines 14-15
protagonista a la xicoteta Claudia Gandia,
la qual va poder ostentar per fi el paper
d’Angelet, per al qual va ser triada en l’hivern de 2020.
Les Festes de Moros i Cristians de Muro
presenten com a principal novetat enguany
el canvi del recorregut de les Entrades, una
decisió que ha despertat una certa controvèrsia però que s’adoptat davant els reptes
que plantejava la celebració dels festejos
en l’actual context de pandèmia. Dicorreran per la carretera i s’estudiarà la continuitat d’aquesta mesura per als pròxims
anys.

El reeixit
empresari Iñaki
Berenguer
premia el
talent de fins a
21 joves
Pàgina 13
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AGENDA

MURO, abril 2022

Reeixit concert de
cloenda del festival
Firacor a l’església
de Sant Joan
Baptista
L’església de Sant Joan Baptista de Muro
va acollir el passat 3 d’abril un concert
de cloenda de la primera edició del
Festival Participatiu Firacor-Certamen
Coral Fira de Tots Sants de Cocentaina,
organitzat pel Cor de Cambra Discantus,
sota la direcció de Robert Sellés i
Camps. El recital va córrer a càrrec
del Cor del I Festival Participatiu i
l’Orquestra Arsis, amb els solistes Maia
Juan (soprano) i Valentin Pretrovici
(baríton). “Impactant la versió del
Requiem de Fauré la que ens han
oferit”, assenyalaven els espectadors
amb posterioritat al concert.

INFORMACIÓ D’INTERÉS

HORARIS
TRAVICOI ☎ 96 347 04 27
■ VALÈNCIA-ALCOI. Laborables:
13:00, 16:00, 19:30. PAS PER
MURO: 14:35, 17:35, 21:25
Dissabtes: 13:00 (14:35), 19:00
(20:35). Diumenges i festius:
20:30 (22:05).
■ ALCOI-VALÈNCIA. Laborables:
7:30, 10:00, 17:00. PAS PER MURO: 7:50, 10:20, 17:20.Dissabtes:
10:00 (10:20), 17:00 (17:20). Diumenges i festius: 18:00 (18:20).

VECTALIA ☎ 96 552 05 62
ALCOI-MURO
■ EIXIDA ALCOI. Laborables: 6:oo,
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:30, 16:30, 17:30,
19:00, 21:00. Dissabtes, diumenges i festius: 8:00, 10:00, 11:00,
14:30, 16:00, 18:00, 21:00.
MURO-ALCOI
■ EIXIDA MURO. Laborables:
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:30, 21:30. Dissabtes, diumenges i festius: 9:00,
10:30, 11:30, 15:00, 17:00, 19:00,
21:30.

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

BIBLIOTECA ☎ 96 553 17 68
De dilluns a divendres:
de 9:30 a 13:30 i de 16:00 a 20:00.
Dissabtes: 10:30 a 13:30
Correu: biblioteca@vilademuro.net

HORARI MISSES
San Juan Bautista
De dilluns a divendres:19:00h
Dissabtes: 20:00h
Diumenges: 12:00h
Ermita de la Mare de Déu
De dilluns a divendres: 8:15 h
Dissabtes: 8:15h
Diumenges: 9:00h

PER A REMETRE
NOTÍCIES A ESTA
PUBLICACIÓ
PER E-MAIL

npmuro@elnostreperiodic.com

FARMÀCIES DE GUÀRDIA ABRIL-MAIG-JUNY
Dies 29-1

Gozálbez Cebrian

Pl. Ermita, 7

Dies 2-8

Turrión Gozálbez

Avda. País Valencià, 9

Dies 9-15

Mª Elodia López

Avda. de Gandia, 65

Dies 16-22

Gozálbez Cebrian

Pl. Ermita, 7

Dies 23-29

Turrión Gozálbez

Avda. País Valencià, 9

Dies 30-5

Mª Elodia López

Avda. de Gandia, 65

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

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

MÚSICA
■ CONCERT DE FESTES DE LA
UNIÓ MUSICAL I LA XAFIGÀ
Aquest dissabte a les 19 hores,
al Centre Cultural de la Vila, tindrà lloc el tradicional concert
de música festera a càrrec de la
Unió Musical de Muro i la Xafigà. L’entrada és gratuïta i anticipada al registre de l’Ajuntament.
A més, a les 23:30 hores es realitzarà la tradicional Entraeta
Oficial, que començarà al cantó
del carrer Sants amb Sant Josep.
Després, discomòbil a la plaça
de l’Església.

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ CRIDAR
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LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS TINDRAN LLOC ENTRE EL 6 I EL 9 DEL MES DE MAIG

La Festa renaix tres anys després
M

uro ja compta els dies que
resten per a l’inici de les
seues Festes de Moros i
Cristians en honor a la Verge dels
Desemparats, unes celebracions
que tornaran als carrers de la població dos anys després de l’esclat
de la pandèmia de la Covid-19.
Cal recordar que a l’abril de
2020 el municipi va ser el primer
de les nostres comarques a comunicar la suspensió total dels festejos, quan en altres poblacions
de l’Alcoià i el Comtat es parlava,
per exemple, d’ajornar les celebracions a tardor confiant que en
eixe moment la situació sanitària
fora millor. En aquells dies la Junta de Festes va remarcar que amb
les característiques que tenen les
nostres Festes era totalment inviable realitzar els festejos en un altre mes que no fora maig, així que
es va optar per tan sols realitzar
actes religiosos en honor a la Verge dels Desemparats, que van ser
transmesos per televisió o xarxes
socials.
Encara en ple confinament, els
murers i mureres no es van rendir
i des de cada balcó van recordar
ben fort que eren dies d’alegria,
música festera i bullícia. A l’any
següent, en la primavera de 2021,
no va haver-hi tampoc Festes a
causa de la crisi sanitària, però si
que es van poder dur a terme algunes iniciatives amb aforament
limitat, com un extraordinari concert de música festera en la plaça
de l’Ermita durant la vesprada en
la qual s’hauria d’estar celebrant
l’Entrada, al costat de l’ofrena floral i la missa dedicada a la patrona.
Superades aquestes vicissituds
que va portar la pandèmia, toca
ara mirar al futur amb optimisme
i tot ja està preparat perquè es
desenvolupen les Festes de Moros
i Cristians entre el 6 i el 9 de maig
en un context de plena normalitat.
Seran, de nou, uns dies màgics,
però també de tindre presents a
aquells que des de 2019 van posar tota la il·lusió a traure aquestes Festes al carrer i que a causa
del coronavirus no podran veure
aquest somni fet realitat. Per ells, i
per a tots ells, va dedicada la Festa
més esperada.

Diferents imatges de la presentació de càrrecs, amb l’Angelet, la coordinadora de la Revista i els festers veterans que van rebre la insígnia d’or.

RUBÉN LUCAS ÉS L’AUTOR DEL CARTELL ANUNCIADOR D’ENGUANY

Emotiva presentació d’uns càrrecs
que faran el seu somni realitat
El Centre Cultural de Muro va acollir en la
vesprada del dissabte 9 d’abril la presentació
dels càrrecs festers, un acte que havia d’haver-se
realitzat en 2020 però que la pandèmia va obligar
a posposar fins que poguera dur-se a terme amb
normalitat. La cerimònia va arrancar amb el
descobriment del cartell anunciador dels festejos,
obra de Rubén Lucas, i en el qual cobra especial
protagonisme l’escut de la localitat sobre el qual
està incrustada la imatge de la patrona, tot això
al costat d’un moro i un cristià que porten els
emblemes de la creu, així com de la mitja lluna.
Al fons apareixen la silueta de la parròquia de
Sant Joan Baptista així com del Castell de Festes
de la plaça Matzem, que serveix d’escenari per a
les ambaixades.
Seguidament, Kika Pérez, com a cronista de

la Junta de Festes, va procedir a desgranar
els continguts de la Revista, entre els quals
destaquen articles sobre la història de la Festa o
del municipi, el programa d’actes i un resum de
l’activitat festera que s’ha dut a terme en els dos
últims anys marcats per la Covid-19.
La part central de la gala va estar reservada a
conéixer als càrrecs i d’aquesta manera van ser
presentats en societat Claudia Gandia (Angelet),
Pedro Corredor (Ambaixador Moro de la filà
Moros del Rif), José Cascant (Ambaixador
Cristià de la filà Arquers), Silvia Biot (Banderera
Mora de la filà Realistes), Óscar Carreño
(Banderer Cristià de la Mare de Déu), Alba
Sanchis (Capitana de la filà Moros del Rif) i
Rafa Vilaplana (Capità Cristià de la filà Arquers).
Un dels moments emotius de l’acte va ser el

lliurament de la insígnia d’or de la Junta de
Festes a tres festers que compleixen cinquanta
anys participant de manera ininterrompuda
en les celebracions en honor a la Verge dels
Desemparats: Vicent Moll, Agustín Moll i Miguel
Ángel Rebagliato, els tres curiosament de la filà
Maseros.
La presentació de càrrecs va acabar amb les
intervencions del regidor de Festes (Àngel
Mollà), l’alcalde (Gabriel Tomás) i el president
de la Junta de Festes (Paco Vicedo), el qual va
anunciar que seran les últimes festes de l’actual
legislatura que porta al capdavant d’aquesta
responsabilitat.
La vetlada va acabar amb un sopar de germanor
on es van entregar els premis a les millors
esquadres de les Entrades de 2019.

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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RAFAEL VILAPLANA, CAPITÀ CRISTIÀ DE LA FILÀ ARQUERS

“Després
d’una llarga
espera per fi
veiem la llum”
E

l bàndol cristià estarà capitanejat
enguany per Rafael Vilaplana com
a màxim representant de les tropes de la creu per la filà Arquers, formació que en 2020 anava a exercir aquest
càrrec però que finalment no va poder fer
realitat a causa de la pandèmia. Vilaplana
espera amb màxima il·lusió el moment de
l’Entrada, encara que assegura que ja ha
viscut instants previs molt emotius “per a
mi va ser espectacular la Publicà, perquè
vaig haver de formar l’esquadra, cosa a la
qual no estic acostumat, i vaig ser el primer a arrancar de nou la festa després de
l’aturada de tres anys. El vaig viure amb
molts nervis”, afirma.
El Capità Cristià explica que ha confiat
en el dissenyador alcoià Juan Climent per

a confeccionar els vestits i avança que tota la seua família li abrigallarà en l’instant
en el qual desfile pels carrers de Muro.
“Tindré al meu costat a Catalina, la meua
esposa, com a favorita, i també estaran
com rodelles els meus dos fills, que són
Alexis i Judith. Quant al disseny hem estat
treballant-lo braç a braç amb el creador i
la veritat és que ha quedat molt bé. Espere que agrade al públic tota l’ostentació”,
matisa.
Rafael Vilaplana també tindrà oportunitat d’arrancar la Diana amb el pasdoble
‘Primavera’ d’Antonio Gisbert Espí i en
l’Entrada estarà acompanyat per la marxa
cristiana ‘Zaphirus’, que en el seu moment va crear el compositor de Cocentaina, Francisco Valor Llorens.

El capità cristià i la seua esposa, durant la presentació de càrrecs el passat 9 d’abril.

UN PER MOROS DEL RIF I L’ALTRE, PELS ARQUERS

Pedro Corredor i José
Cascant, Ambaixadors
L

es Festes de Moros i Cristians de Muro acabaran el dilluns 9 de maig amb
l’escenificació de la batalla entre les tropes de la creu i les forces de la mitja
lluna. Serà abans d’un breu parèntesi perquè els festejos es reprendran el cap de
setmana posterior amb els habituals actes entorn de ‘La Pujà’ de la Mare de Déu. En
aquesta jornada tindran un paper destacat els Ambaixadors, una responsabilitat que
recau en Pedro Corredor (Ambaixador Moro de la filà Moros del Rif) i José Cascant
(Ambaixador Cristià de la filà Arquers). Els dos seran els encarregats de declamar
els textos escrits per l’Advocat Senabre en 1.852 per a escenificar al castell la disputa
entre moros i cristians per la presa de les terres de Muro.

El banderer cristià i la seua germana, que l’acompanyarà en l’Entrada.

ÓSCAR CARREÑO, BANDERER CRISTIÀ DE LA FILÀ MARE DE DÉU

“El sopar especial és el
millor moment fins ara”
La filà Mare de Déu és la que ostenta enguany el
càrrec de Banderer Cristià i la persona que s’encarregarà de dur a terme aquesta responsabilitat és
el jove Óscar Carreño. Tres anys després que fora
proclamat oficialment com a tal, després de la Pujà
de 2019, el Banderer de les forces de la creu farà
realitat el somni per el que ha estat esperant durant
tant de temps.
“La pandèmia no m’ha llevat les ganes i tinc més
il·lusió que mai per exercir aquest càrrec. Fins hui
em quedaria amb el que vaig viure en la Presentació
de Càrrecs, ja que ací va ser conscient que això anava de debò i ja no ho parava ningú, però també va
ser molt especial la Publicà i el sopar especial que
vam fer a la fi de març”, detalla el protagonista.

A més, Óscar avança que l’Entrada del diumenge
8 de maig serà un instant màgic, al mateix temps
que explica alguns detalls dels dissenys que lluirà en
aquest dia tan especial per a ell, així com tota la seua
família. “He confiat en el dissenyador de Cocentaina
Ernesto Ferrándiz i la veritat és que m’ha fet un vestit
espectacular que crec que agradarà molt al públic.
Eixe dia m’acompanyaran els amics, els companys
de filà i també tindré al meu costat a la meua germana Noelia, que ja està molt il·lusionada”, destaca.
Óscar Carreño també ha pensat en un altre contestà, en aquest cas el compositor Francisco Valor, per
a la peça amb la qual desfilarà en l’Entrada i cal esmentar que els músics faran sonar la marxa cristiana
titulada ‘Immortal’.

Pedro Corredor i José Cascant, acompanyats pel president Paco Vicedo.

FESTES DE MOROS I CRISTIANS

MURO, abril 2022

5

ALBA SANCHIS, CAPITANA DE LA FILÀ MOROS DEL RIF

“Hi ha una
gran il·lusió i
em sent molt
recolzada”
E

n el bàndol moro li correspon
a la filà Moros del Rif exercir la
Capitania i al capdavant d’aquesta
important responsabilitat està la jove
Alba Sanchis. Ella és festera des que tenia 8 mesos i podem dir alt i clar que
porta en la sang tot el relacionat amb
les Festes de Moros i Cristians de Muro
en honor a la Verge dels Desemparats.
La protagonista ha viscut ja moments
emotius com la Presentació de Càrrecs,
però es queda amb el que va més enllà d’aquest any tan especial. “És molt
emotiu l’afecte amb el qual em tracten
els companys de la filà i l’acolliment
que m’han donat des del primer moment en el qual es va saber que anava
a ser la Capitana. Tenim tots una gran

il·lusió”, destaca la protagonista.
Alba ha triat la marxa ‘Ropería Chimo’, del contestà Francisco Valor,
per a desfilar en l’Entrada i ha confiat
també en algú molt especial per al disseny, així com la confecció del vestit.
“Me l’ha fet Mari Carmen Jordà Esteban i, encara que no és professional en
aquest sector, va acceptar l’encàrrec
perquè ens coneixem des de sempre”,
explica la màxima representant de les
hosts de la mitja lluna.
Finalment, Alba confessa que espera
amb moltes ganes tots els actes en els
quals participarà, encara que mostra
una certa feblesa per aquells on tindrà
a la filà a prop, com la Diana, les cercaviles o l’ofrena de flors a la patrona.

La jove és festera de la filà des de que tenia 8 mesos.

SILVIA BIOT, BANDERERA PER LA FILÀ REALISTES

“El meu marit m’ha
regalat una marxa”

La banderera amb els seus acompanyants en l’Entrada, el seu marit i el seu fill.

La filà Realistes serà l’encarregada
de tancar l’Entrada del bàndol moro
en la vesprada del dissabte 7 de maig
i ho farà acompanyant a la que és la
seua Banderera, Silvia Biot Castro. A la
protagonista encara li costa de creure
que per fi vaja a eixir al carrer, després
d’una llarga espera, i assegura que la
Presentació de Càrrecs del passat 9
d’abril va ser un moment màgic. “Em
vaig sentir molt abrigallada per part de
la família així com dels meus companys
de la filà i mai oblidaré eixa nit. Ara en
Festes estic segura que arribaran nous
instants i tant La Vespra com l’Entrada
deixaran records inesborrables”, detalla.

La Banderera Mora ha apostat pel dissenyador alcoià Juan Climent per a la
confecció del seu vestit, mentre que la
part musical amaga una sorpresa que
es va revelar mesos arrere. “El meu marit m’ha regalat una marxa mora que
ha creat Francisco Valor i que es titula
‘Sybyka’, a partir de les inicials del meu
nom i cognoms. Amb aquesta composició desfilaré pels carrers de Muro i això
afegirà més emotivitat a un acte que
porte tant de temps esperant”, confessa
Silvia.
Finalment, la Banderera Mora estarà
acompanyada en la carrossa pel seu
marit, Gustavo, i també pel seu fill Hugo.
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EL PRESIDENT AFRONTA L’ÚLTIM ANY AL CAPDAVANT DE LA JUNTA DE FESTES DEL MUNICIPI

Vicedo: “Hem travessat un llarg
camí per a arribar fins ací”
L

a Junta de Festes de Muro es troba ja ultimant
tots els preparatius per
a poder iniciar els Moros i
Cristians d’enguany, el pròxim
6 de maig. Uns festejos que
recuperaran per complet el
seu format habitual tres anys
després de quan es van celebrar per última vegada. Des
de l’entitat asseguren que s’ha
recorregut un llarg camí fins a
arribar a aquest punt i detallen
que el món de la festa espera
amb màxima il·lusió que la
música festera torne a inundar
cada racó dels carrers de la
població.
“Hem travessat moments
d’incertesa al no saber quan
podríem tornar a celebrar
els nostres Moros i Cristians
i després ens enfrontem al
fet de definir com serien
les Festes en el nou context
sanitari, així que ara toca
gaudir al màxim perquè
després de tres anys ens l’hem
guanyat”, afirma el president
de la institució festera, Paco
Vicedo. A més, el dirigent
recorda que tanca una etapa
al capdavant de la mateixa,
ja que enguany és l’últim de
l’actual legislatura com a
president.
BALANÇ DE GESTIÓ

És per això que fa un balanç
positiu dels molts reptes
que s’han superat en aquest
temps de gestió i organització
de la Festa murera. “Hem
aconseguit organitzar i posar
al dia l’associació de festes,
s’ha treballat per a traure més
la Festa al carrer amb actes
com el sopar de germanor de
totes les filaes en el Matzem
de l’últim dia, s’han recollit
totes les necessitats que
tenim quant a la pólvora per
a poder desenvolupar els
alardos amb normalitat, i s’ha
aconseguit que els nostres
Moros i Cristians siguen Festa
d’Interés Turístic Autonòmic.
El treball realitzat ha donat
els seus fruits a tenor dels
resultats que s’han obtingut”,
detalla Vicedo.
Finalment, el president fa una
crida a la participació “als
veïns de Muro, que isquen al
carrer a aplaudir als nostres
festers i a les nostres festeres,
perquè s’ho mereixen després
d’aquesta llarga espera, i
als quals vulguen vindre que
no s’ho pensen perquè som
un poble molt acollidor i
ací se sentiran com a casa”,
conclou.

L’alcalde de Muro, Gabriel Tomás, i el president de la Junta de Festes, Paco Vicedo, durant la presentació de càrrecs, el passat 9 d’abril.

TOTS DOS ESPEREN AMB MOLTA IL·LUSIÓ L’ARRIBADA DE LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS

Alcalde i regidor de Festes viuen els
seus primers festejos en el càrrec
A l’Ajuntament de Muro també esperen amb més
ganes que mai l’arribada de les Festes de Moros
i Cristians, i des de la institució remarquen
que arranca un nou cicle tres anys després de
l’última vegada en que va haver-hi Festes amb
normalitat. L’alcalde assegura que el municipi ha
tingut una gran capacitat de resiliència durant
tots els mesos de pandèmia i posa en valor la
responsabilitat que han tingut tant els festers com
les festeres a l’hora d’esperar que la situació
sanitària permetera unes Festes amb normalitat.
A més, destaca que ha arribat el moment de
compartir tots els bons moments que ens deixen
celebracions com aquesta. “Toca gaudir de
la música festera, dels actes, del colorit dels
nostres vestits, però també d’eixos instants de
germanor que ens brinda el compartir dinars
amb els nostres, i fins i tot les revetles al carrer.
A tots, els veïns i visitants, els desitge més que
mai unes bones Festes”, conclou Gabriel Tomás.
També l’edil de Festes posa l’accent en el fet
que la crisi sanitària del coronavirus ha obligat
a reinventar-se i a adoptar decisions que moltes
vegades no són del grat de tots. Es refereix en

El
regidor
de
Festes,
Ángel
Mollá.

aquest sentit al canvi de recorregut de les Entrades,
unes desfilades que discorreran per la carretera
en la vesprada del dissabte 7 i el diumenge 8 de
maig. “En temes com aquests hi ha opinions per a
tots els gustos i tots tenen raó, però quan adoptem
aquesta decisió al gener la situació sanitària era
molt complicada i havíem d’arriscar si volíem

tindre unes Festes de Moros i Cristians amb
normalitat. No podíem permetre’ns un tercer any
sense Festes, ja que això hauria sigut demolidor
per a l’àmbit de la Festa”, afirma Ángel Mollá.
Indicar que ambdós viuran les seues primeres
Festes de Moros i Cristians en els seus respectius
càrrecs.

PUBLICITAT

MURO, abril 2022

PROGRAMACIÓ
D’ACTIVITATS

AJUNTAMENT DE LA VILA DE MURO

MES DE ABRIL - MAIG 2022
PARLEM DE LLIBRES «¿Cuidamos el Planeta?
( REG I DORI A DE CU LTU RA)

Ll o c:

Di a : 2 8 d e a b r i l
H o r a : 2 0 h
B i b l i o t e ca M u n i ci p a l

CONCERT DE MÚ SICA F ESTERA
Ac à r r e c d e
l a Un i ó Mu s i c a l Mu r o
( REG
Di a :
H o r a
Ll o c:

I DORI A DE F ESTES)
3 0 d ’a b r il
: 1 9 ,0 0 h
CCP

F ILAETES I DISCOMÒ BIL
( REG I DORI A DE F ESTES)
Di a : 3 0 d ’ a b r i l

Ll o c:

F I LAETES:
H o r a : 2 3 .3 0 h
I n i ci C/ Sa n t s

DI SCOM Ò B I L:
H o r a : Ap a r t ir d e le s 0 , 0 0 h
Ll o c: P l a ça . M a t z e m

F ESTES DE MOROS
I CRISTIANS A MURO
Di e s:

d e l 6 a l 9 d e m a ig
1 4 i 1 5 d e m a ig
( P u j a d a d e l a M a r e d e Dé u )
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Dues imatges de l’Entraeta de Pasqua que va tindre lloc, en aquest cas, pels carrers del barri antic de Muro.

LA DECISIÓ ES VA ADOPTAR AL GENER TENINT EN COMPTE EL CONTEXT SANITARI DEL MOMENT

El canvi d’itinerari de les
Entrades, principal novetat
L

es Festes de Moros i Cristians de
Muro presenten com a principal
novetat enguany el canvi del recorregut de les Entrades, una decisió
que ha despertat una certa controvèrsia però que s’adoptat davant els reptes
que plantejava la celebració dels festejos en l’actual context de pandèmia. Cal
recordar que tant l’Ajuntament com la
Junta de Festes van plantejar aquesta
proposta el mes de gener pel fet que en
aquell moment la vacunació massiva de

la població contra la Covid-19 permetia
poder reprendre els festejos després de
dos anys d’absència.
No obstant això, l’increment de contagis per variant ómicron obligava a ser
previsors i a pensar en l’escenari que
podíem tindre en aquesta primavera.
“El trasllat de les Entrades és de moment per a aquest 2022 i després de
les Festes ja es decidirà entre totes les
parts implicades si mantenim el nou recorregut o tornem al de sempre”, deia

el febrer passat el president de l’entitat,
Paco Vicedo.
També el regidor de Festes deixava
clar que era necessari fer aquest pas
per a enguany per a no deixar a Muro
tres anys consecutius sense Festes de
Moros i Cristians. “Els carrers del barri antic no ens permetrien en aquest
moment de pandèmia desenvolupar les
Festes com sempre les hem conegudes
i hem de fer aquest canvi per a poder
celebrar-les amb una certa normalitat.

Muro va donar el tret d’eixida
amb el dinar de germanor

L

a plaça Matzem de Muro va ser l’epicentre de
l’ambient fester el dissabte 2 d’abril durant el
transcurs del tradicional dinar de germanor,
un acte que té lloc cada any en l’avantsala de les
Festes de Moros i Cristians que celebrem el segon
cap de setmana de maig. La pandèmia del coronavirus va obligar a suspendre aquesta cerimònia en
2020 i 2021 però aquest any, amb la millora de la
situació sanitària, es va poder dur a terme l’activitat
des de pràcticament primera hora del matí.
Més de mil festers, de totes les filaes, es van reunir en les taules repartides davant el Castell de
Festes per a gaudir d’un dinar que va estar amenitzat per la música festera. “Estem realment emocionats perquè, després dels Entraetes del Mig Any
que vam fer al novembre amb totes les mesures de
seguretat vigents en el moment, aquest és el primer gran acte multitudinari que duem a terme al
carrer. Comencem les Festes i amb ganes totals”,

manifestava el president de la Junta de Festes, Paco
Vicedo.
Per la seua part, des de l’Ajuntament mostraven la seua satisfacció pel bon desenvolupament
d’aquest esdeveniment i també coincidien amb
l’entitat festera en el fet que dos anys després tornava a posar-se en marxa el rellotge del compte
arrere cap a la Festa. “A partir d’ara no hi ha cap
cap de setmana en el qual no tinguem actes dels
nostres Moros i Cristians fins a meitat de maig.
Anem a gaudir-ho perque festers, i el poble en general, s’ho mereixen després del que hem passat
per la Covid-19”, va dir el regidor de Festes, Àngel
Mollá.
La il·lusió i les ganes de tornar celebrar les Festes van ser la tònica dominant d’un dinar al qual va
acompanyar el sol malgrat les baixes temperatures
que es van donar a la comarca al llarg del cap de
setmana.

Ja vam veure amb el Carnestoltes, i amb
el Mig Any, que la carretera ens dona
molta més amplitud i això permet que
es complisquen les distàncies de seguretat estipulades per les autoritats sanitàries. Amb aquest canvi creiem que les
nostres Festes faran un rellevant salt de
qualitat i podrem tindre la participació
de sempre malgrat les restriccions que
puga haver-hi al maig”, va concloure
Àngel Mollà.
Al marge d’això es mantenen inicia-

tives estrenades abans de la pandèmia
com els ‘Farolets’ de la Retreta, el sopar
popular per a acomiadar les Festes en
la plaça del Matzem, una oferta d’oci en
diferents escenaris per a tota mena de
públic o la sol·licitud d’uns 200 quilos
de pólvora per als Trons.
Finalment, la Processó de ‘La Baixà’
de la Mare de Déu torna al seu format
habitual i se celebrarà el dissabte 7 de
maig després de l’Entrada entorn de les
22 hores.
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Programa d’actes
Dissabte, 30 d’abril · ENTRAETA OFICIAL.
Concert de Festes. A les 19 hores al Centre Cultural, concert de música festera a càrrec
de la Unió Musical de Muro.
Entraeta. A les 23:30 hores es realitzarà la tradicional Entraeta Oficial que començarà al
cantó del C/ Sants amb el C/ Sant Josep, i finalitzarà a la P/ de l’Església. Al finalitzar les
entraetes, discomòbil a la plaça de l’Església.
Divendres, 6 de maig · LA VESPRA
Passacarrer. A les 20 hores, i després de la traca que marca l’inici de la Festa, davant del
Castell a la plaça del Matzem, començarà el Pasacarrer dels Músics encapçalat per la Unió
Musical de Muro.
Entraeta. A les 23:30 hores es realitzarà l’Entraeta de la Vespra. Desfilaran en primer
lloc les filaes del bàndol moro.
Ball. A la 1 de la matinada, ball a la plaça del Matzem.
Dissabte, 7 de maig · ENTRADA DELS MOROS – LA BAIXÀ
Diana. A les 6:30 hores, després de l’Àngelus i del volteig de campanes, començarà
la Diana. Obrirà l’acte els Moros del Rif (Capitania Mora), Tariks, Marroks, Realistes
(Abanderat Moro), Verds i Llana. A continuació, el bàndol cristià: Arquers (Capitania
Cristiana), Contrabandistes, Pirates, Mare de Déu (Abanderat Cristià), Maseros i Templaris.
Entrada Mora. A les 17 hores començarà l’Entrada Mora amb el següent ordre: Moros
del Rif (Capità del bàndol Moro), Tariks, Marroks, Verds, Llana i Realistes (Abanderat
Moro). Finalitzat l’acte de l’Entrada es realitzarà el Passeig Cristià i a continuació tindrà lloc
l’acte de la Baixà de la Mare de Déu dels Desemparats.
Ball. A la 1 de la matinada, orquestra a la plaça del Matzem i discomòbil remember a la
plaça de l’Església.
Diumenge, 8 de maig · DIA DE LA MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS –
ENTRADA DELS CRISTIANS
Ofrena floral. A les 10:30 hores reunits a la plaça de l’Ermita les Clavariesses, autoritats
festeres, filaes i públic en general, començarà l’Ofrena de flors. Finalitzada l’ofrena,
començarà la Missa Major. Després de la missa cada filà, amb la seua corresponent banda
de música, marxarà fins a la plaça de l’Ermita on hi haurà una gran mascletada.
Entrada Cristiana. A les 17 hores començarà l’Entrada Cristiana. L’ordre serà el següent:
Arquers (Capità del bàndol Cristià), Contrabandistes, Maseros, Pirates, Templaris i Mare de
Déu (Abanderat Cristià). Finalitzat l’acte de l’Entrada es realitzarà el Passeig Moro.
Processó. En finalitzar el passeig tindrà lloc l’acte de la Processó General de la Mare de
Déu dels Desemparats.
Ball. A la 1 de la matinada, gran ball a la plaça del Matzem.
Dilluns, 9 de maig · DIA DELS TRONS
Ambaixada del Tonell. A les 10:30 hores la filà Mare de Déu i la filà Llana efectuaran la
representació de l’Ambaixada del Tonell a la placeta Molina.
Ambaixada Mora. A les 12:30 hores el bàndol Moro situat a la plaça de l’Església i el
Cristià al carrer sant Francesc de Borja començaran la guerrilla d’arcabusseria que cessarà a
les 13 hores per donar pas a l’Ambaixada Mora.
Ambaixada Cristiana. A les 18 hores, situats el bàndol Moro i Cristià al revés que pel
matí, es realitzarà el mateix simulacre de guerrilla, la qual donarà pas a l’Ambaixada
Cristiana.
Retreta. S’iniciarà a les 21:45 hores des de la plaça de l’Església. Al finalitzar, en la
plaça Matzem, sopar de germanor, amb discomòbil.
Dissabte, 14 de maig · VESPRA DE LA PUJÀ
Entraeta. A les 23:30 hores tradicional Entraeta de la Pujà, amb el recorregut de costum.
En finalitzar l’Entraeta, ball a la plaça de l’Església.
Diumenge, 15 de maig · LA PUJÀ
Diana. A les 8 hores i fins les 11, totes les filaes que vullguen realitzaran un passacarrer.
Missa de difunts. A les 12 hores, al temple parroquial.
Entrada. A les 18 hores, primer els moros i després els cristians, amb el mateix ordre de
la Primera Diana. Finalitzarà a les 20 hores.
Pujà de la Mare de Déu. A les 20:30 hores tindrà lloc la Pujà de la Mare de Déu a la
seua Ermita. En arribar-hi es dispararà un castell de focs artificials i es cantarà l’himne
dedicat a la Patrona. Després, traspàs de càrrecs festers i sorteig de Clavariesses de l’any
següent.

Diferents moments de la Publicà, que es va celebrar el passat diumenge 24 d’abril.

La Publicà va marcar l’inici
de les Festes més esperades

E

l diumenge 24 d’abril va tindre
lloc l’esperat anunci de l’arribada de les Festes de Moros i Cristians en honor a la Verge dels Desemparats. Va ser amb tradicional acte de
la Publicà, una desfilada que tornava a
celebrar-se pels carrers de la localitat
després de la pandèmia i que va transcórrer sota un sol radiant de primavera.
El pregó fester va arrancar a les 12
del migdia en la placeta Molina, amb
la declamació dels versos ‘Anunciació
de la Festa’ que va compondre en el
seu moment el conegut com Advocat
Senabre. Aquesta tasca la va exercir la
xicoteta Claudia Gandia, la qual va poder ostentar per fi el paper d’Angelet,
per al qual va ser triada en l’hivern de
2020. Els citats versos van ser recitats
després per diferents punts del barri
antic de Muro mentre l’Angelet efectuava el recorregut a lloms d’un cavall blanc degudament engalanat per a
l’ocasió.
El matí va avançar amb el pas dels Publicadors infantils, els quals van rebre
enormes ovacions per part del públic,
i seguidament va ser el torn dels Publicadors adults. En aquest últim cas
els representants de cadascuna de les
filaes del municipi van desfilar als sons
del pasdoble ‘Suspiros del Serpis’, de
José Carbonell García, en el moment de
l’arrancà’ sent interpretada la peça per
la Unió Musical de Muro.
L’acte de la Publicà va finalitzar al
migdia amb les últimes declamacions
de l’Angelet i un dinar de germanor en
la seu de les diferents filaes.
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Museu viu de
l’Oli, història del
nostre poble
El museu forma part de l’oferta cultural i
històrica del poble des de 2003. Ací ens
podem endinsar i prendre consciència
de com es treballava l’oli, les tècniques,
eines o costums relacionats. Viatja en el
temps de manera gratuïta

S

ituat als baixos de l’ajuntament de
Muro, i sota petició de visita a l’àrea de
cultura, trobem el museu viu de l’oli. Ací
s’ensenyarà com es treballava amb les olives
i l’elaboració de l’oli, un element fonamental
i dinamitzador del poble de Muro i de tota la
comarca.
“Oleoturisme” és el nom que rep la variant de
turisme de qui visita aquest tipus de recursos
turístics. Els amants de la dieta mediterrània
i de les tradicions del camp trobaran com a
Muro l’olivera i l’oli ha estat i és un conreu
bàsic per a generacions formant part dels
hites de la vida social, cultural, econòmica i
gastronòmica. Els orígens de les “almàsseres
de sang” les podríem trobar amb l’abolició del

règim feudal, on els nobles van cedir els drets
per a treballar i produir l’oli a la gent. En
aquest cas va passar a la burgesia adinerada
que, amb les noves tècniques industrials, van
començar amb la producció i comercialització
de “l’or líquid”.
Només al poble de Muro vam tindre 12
almàsseres i aquesta que tenim al museu viu
de l’oli és un fidel reflex d’una del segle XIX,
cedida per una família del poble. Amb aquesta
col·lecció museogràfica podem apreciar tots
els elements que s’empraven i com era el
funcionament de l’almàssera, també elements
imprescindibles com el jaç, la gronsa i el
rutló entre altres. Quin paper feia la gronsa?
De quina manera l’animal podia ajudar

a l’elaboració de l’oli? Com es col·locaven
els esportins? Quan es deia que “l’oli ja
plora”? Per a descobrir les respostes d’estes
qüestions i altres més sobre el procediment de
l’extracció de l’oli vos convidem a visitar-la.
Cultura, salut i història a l’abast de qualsevol
curiós i curiosa que s’estime un pla diferent,
al cor de Muro. Després, com quasi sempre,
res millor que fer un bon esmorzar, amb l’oli
com a protagonista clar, als restaurants de la
localitat.

Alumnat del cicle de Guia, Informació
i Assistències de l’IES Serra Mariola de Muro
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S’HA CELEBRAT AMB ÈXIT LA TERCERA EDICIÓ DE LA JORNADA DE LA CIÈNCIA

La ciència connecta amb Muro

E

l passat 8 d’abril va tindre lloc
la III Jornada de la Ciència a
l’Arxiu Municipal, organitzada per la regidoria d’Educació de
l’Ajuntament de Muro a través del
seu programa Muroeduca. Aquestes
jornades tenen la finalitat d’apropar
el món científic a tota la població
mitjançant conferències impartides
per científics i científiques de les
Universitats d’Alacant i l’Institut de
Física Corpuscular de la Universitat
de València.
La III Jornada de la Ciència ha
tingut enguany com protagonistes
a les matemàtiques i hem vist com
aquestes i l’art estan relacionats de
diverses maneres, i així podem trobar fàcilment la seua presència en
manifestacions com la música i l’arquitectura mitjançant la geometria.

FOMENT DE LES VOCACIONS
CIENTÍFIQUES

L’esdeveniment va ser tot un èxit de
participació i ha quedat patent l’interés existent per a conéixer el món
de la ciència.
Amb aquesta iniciativa, la regidoria d’Educació aposta per apropar
a la ciutadania el personal científic
i que ens mostren de prop el treball
que realitzen, motivacions i esforços
en investigació, promovent així el
necessari augment de les vocacions
científiques al nostre país.

Diferents imatges de la jornada celebrada el passat 8 d’abril.
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Ruta a peu
al Barranc
de l’Infern
del tren
Alcoi-Gandia
Des de l’associació del tren
Alcoi-Gandia convoquen a una
activitat que tendrá lloc aquest
pròxim cap de semana. Es tracta
de la ruta a peu al Barranc
de l’Infern (Aplec tren dels
Anglesos), que arriba a la seua
dissetena edició.
Després de dos anys en que la
pandèmia no ens ha permès
poder fer les edicions, aquest
any arriba amb més força que
mai. Les eixides son a les 8:45
am des de la Pedrera de la
Reprimala, per a la gent que
ixca de Vilallonga, i l’altra part,
des de l’estació de L’Orxa, per
a la gent de les comarques
del Comtat i l’Alcoià. Totes
dues formacions es trobaran
al paratge de la fàbrica de
la llum, on els dolçainers
de la Colla de la Xafigà i Fa
Ressol, acompanyats de les
muixerangues, realitzaran
l’encontre de germanor.
Enguany i per primera vegada,
actuaran dos artistes coneguts
en el cant valencià, un d’ells es
el murer Hilari Alonso i l’altre el
socarrat Pep Gimeno ‘Botifarra’.

Març s’acomiada com el mes
més plujós dels últims anys
El mes de març ens va portar fortes
pluges a les comarques de l’Alcoià
i el Comtat que també es van deixar
sentir a Muro, encara que en aquesta ocasió les conseqüències van ser
menors en comparació a temporals
anteriors, ja que va ploure de manera
escalonada. Cal destacar que el mal
temps va començar a ser una realitat
a partir del 15 de març, amb l’arribada de calitja procedent del Sàhara
que va cobrir els cotxes, espais públics o els balcons de les cases de
pols roja.
Després van vindre les precipitacions i aquestes van arribar a ser
localment fortes en dies com el 19
de març o el dissabte 25. Això es va
traduir en un increment del cabal
del riu Serpis al seu pas per Muro,
que va encuriosir de molts, mentre
que en camins rurals o hortes va començar a acumular-se l’aigua provocant algun contratemps als agricultors.
Els ruixats van obligar també a sus-

El cabal del riu s’ha incrementat considerablement a causa de les pluges.

En aquesta primavera atípica fins i tot ha nevat a les muntanyes.

pendre les tradicionals Fogueres de
Sant Josep que s’havien previst per
al 18 de març al vespre en diferents
punts de la localitat. En l’Avinguda de
Gandia l’Ajuntament havia preparat
una gran foguera amb llenya que no
va poder cremar a causa de la pluja.
“Davant aquestes condicions meteorològiques ens veiem obligats a no fer

la festa i a esperar a l’any que ve per
a poder celebrar-les amb normalitat
després de tres anys”, va dir la regidora de Cultura, Xelo Cascant.
Indicar que, fins a la data del tancament d’aquesta edició, segons dades
d’AVAMET, portem recollits més de
600 litres per metre quadrat a Muro
en punts com la Font del Baladre.

Al llavador de Turballos no és habitual vore aigua.
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Els antídots de
la decepció
Neus Jordà Sanoguera
Psicòloga humanista

E
Muro va guanyar un dels premis en la darrera edició del concurs.

Torna a Muro el repte de
‘La Reconquesta del vidre’
Ecovidrio, l’entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d’envasos de vidre
a Espanya, i ajuntaments de 33 municipis, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, posen en marxa ‘La
Reconquesta del Vidre’, una campanya
per a incentivar la conscienciació del
reciclatge d’envasos de vidre durant les
festes de Moros i Cristians 2022.
La iniciativa pretén inculcar als ciutadans de les poblacions participants,
i especialment als festers, la importància de separar selectivament els residus
d’envasos de vidre durant el transcurs
de les festes. Per a això, se’ls farà lliurament de poals amb rodes per a facilitar
la labor de reciclatge i s’instal·laran en
el municipi contenidors decorats amb
la imatge de campanya.
A més, educadors ambientals informaran festers i ciutadans sobre la importància del reciclatge de vidre, així
com dels seus beneficis ambientals, i
col·laboraran de manera conjunta amb
les filaes i comparses per a facilitar-los
el reciclatge dels seus envasos de vidre.
Amb l’objectiu de motivar als festers i
veïns a atendre correctament els educadors ambientals i animar-los a reciclar
vidre, s’entregarà com a obsequi un original porta-mascaretes.
En aquesta edició de ‘La Reconquesta
del Vidre’ participen 33 municipis de la
Comunitat Valenciana, els quals competeixen per ser la població que més

s’involucre amb el reciclatge de vidre
durant les festes, incloent la difusió de
la campanya.
Els guanyadors de cada categoria en
les quals es divideix el concurs (Atabales, Darbukas i Dolçaines) rebran un
trofeu de la Reconquesta del Vidre, que
els acredita com el municipi més reciclador de les festes. Atabales: municipis
que tenen més de 2.500 festers; Darbukas, municipis que té entre 1.000 i
2.500 festers; Dolçaines, municipis que
tenen menys de 1.000 festers.
Amb els Moros i Cristians d’Alcoi s’inaugura el calendari de la Reconquesta
del Vidre en la seua edició de 2022, en
la qual també participen els municipis
de Sant Vicent del Raspeig, Banyeres de
Mariola, Onil, Muro, Petrer, Biar, Elda,
Rojals, Benissa, Agost, Oriola, Novelda,
Xàbia, Oliva, La Vila Joiosa, Guardamar del Segura, Almoradí, Callosa de
Segura, El Verger, Ontinyent, Cocentaina, Castalla, Mutxamel, Ibi, Altea, Crevillent, Albaida, El Campello, Callosa
d’en Sarrià, Calp, La Font de la Figuera
i Montfort.
Així mateix, totes les filaes implicades
activament en la campanya i que reciclen correctament els residus d’envasos
de vidre, entraran en el sorteig, en cada
municipi, d’un dispensador de vidre exclusiu amb la imatge de campanya.
Tota la informació i bases legals de la
campanya podran ser consultades en
www.lareconquistadelvidrio.es.

CARTES DELS LECTORS
En nuestra población hay cruces en forma
de “T”, ambos con UN SOLO SENTIDO de
marcha, en los cuales el vehículo que circula
por el palo vertical está obligado a girar
hacia la izquierda, procurando tener mucho
cuidado con los peatones que, allí mismo,
tienen su paso de cebra “preferente”,
pero es que además, dicho vehículo también
tiene que mirar y estar pendiente de su
derecha, por donde también pueden venir
otros vehículos con paso preferente a él.
En resumen, que el vehículo que circula por
el palo vertical, tiene que tener la mirada

en dos direcciones distintas y diferentes,
o sea, IZQUIERDA-DERECHA y DERECHAIZQUIERDA. ¿NO SERÍA MÁS CONVENIENTE
y ADECUADO, para la seguridad de TODOS,
que el PASO de PEATONES estuviera a la
DERECHA y así los vehículos que circulan por
el palo vertical solo tuvieran que tener la
MIRADA y la CONCENTRACIÓN en UNA ÚNICA
DIRECCIÓN y NO DOS, como está ocurriendo
en estos momentos en DICHOS CRUCES, como
por ejemplo, en el del MERCADONA, calle
BENICADELL con calle Camí de Fontanelles?
Félix Miró Alonso.

l regal de reis que no és el que havíem
escrit en la carta. La resposta que
no volíem escoltar quan vam fer la
pregunta. Una història on el final havia
de ser feliç. La decepció forma part de
la nostra experiència qüotidiana, podent
suposar un malestar momentani i sense
trascendència, o la causa de l’acabament
de relacions de tota una vida. I és que
hi ha decepcions on el desenllaç no
decepciona.

Sentir-se decebuts suposa trobar una
realitat que no és la imaginada. Per a
que ens passe, primer hem de crear una
expectativa, una idea. Esperar alguna
cosa que la realitat resoldrà com a irreal.
La decepció per tant, depén de dos
factors: per una part, la Fantasia (allò que
espere, l’expectativa, l’idealitzat), i allò
que hi és, la Realitat, i que serà menys
valorada per nosaltres que la primera.
Per tant, una de les millors formes
d’estalviar en decepció suposa eludir la
fantasia, o almenys, ser conscients d’ella.
Quan imaginem com ho passàrem en la
nit de Cap d’Any, com serà la película que
anem a veure, o com serà en persona
el noviet o novieta que hem conegut al
Tinder, hem de ser conscients que el poder
de la imaginació pròpia és molt poderós,
però miracles, no en fa. La fantasia
sempre té un toc nostre (clar, la creem
nosaltres) que pot aportar tots aquells
elements que farien que eixa nit de Cap
d’Any siga força divertida, eixa película
interessantíssima, i eixe noviet tot un
galant de Hollywood al nostre particular
gust. La decepció apareix quan el contrast
entre allò imaginat i allò viscut escalda.
Quan a la una de la matinada estava
que em caia de son, quan la película no
era tan genial com augurava la crítica, i
quan el noviet que semblava un Adonis li
faltaven quatre dents i tenia una veu de
pito que crispava als canaris.
Per tant, ser conscients del poder de
la Fantasia ens ajuda a que la decepció
tinga menys impacte. Adonar-se de com
imaginem i fantasiem en allò que viurem,
i saber posar els peus en la terra. Implica
acceptar que la realitat segurament, no
serà l’esperada, i no per això, és un
inconvenient. De fet, la Realitat, quasi
sempre, siga per a bé, o per a mal,
sorprén. Si estem disposats a valorar-la
amb els ulls de la sorpresa, i no de la
decepció, trobarem un gran poder. Per a
fer-ho, cal abandonar la Fantasia i baixar
al món de la Realitat. Però fer-ho amb la
curiositat pròpia d’un xiquet que comença
a descubrir una vida nova i per al que,
fins i tot trobar-se les manetes, és un
esdeveniment.

Sí, la decepció també és una qüestió
d’actitut: pose altres expectatives en
el que la vida ha de donar-me? Jutge
com a insuficients certes coses? Si jo em
decepcione perque la Nit de Cap d’Any
vull dormir a la una, tal volta siga perque
hi ha una norma al meu interior que em
diu que això “no pot passar”. A sovint,
les nostres exigències internes van a
determinar que ens sentim decebuts per
situacions que no són ni bones ni roïns,
simplement, són. Creure que les coses
tenen que ser diferents a com són, és
una de les principals fonts de patiment
en les persones. I és que tot allò que
comence per “açò o allò té que ser -o
deuria ser- així o aixà” està duent-nos
irremediablement a una exigència, i més
que probablement, a una decepció. Qué
passa quan algú no compleix les nostres
expectatives? Que ens decebem perque
eixe altre no respon conforme el que
esperem. Qué ens passa a nosaltres quan
sentim que no cumplim les que altres ens
demanen? Que tenim por a decebre, i a
sovint deixem de fer el que voldríem, per
tal de fer el que els demés esperen, el que
ens porta a una sensació d’insatisfacció
constant. I darrere de tot, es troba el
mateix: de nou, no acceptar el que és
l’altre, o no acceptar el que sóc jo.
Aleshores, l’últim antídot per a la
decepció és precisament l’agraïment.
Agraïr el que hi ha, agraïr el que sí és,
agraïr on coincidim amb els altres sense
tractar de fer que siguen la realitat d’una
fantasia. Agraïr allí on ens trobem,
agraïr allò que som i que podem donar
als demés. Ja que tot aquest agraïment
suposa no exigir més sinó valorar el que
ja hi és. Perque -com deia una bonica
frase- si estem lamentant-se perque el
sol s’ha posat, no podrem gaudir de la
bellesa de les estrelles.
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L’atur puja
lleugerament
al març
després de
sis mesos

Elena Jordà després des ratificada com a Jutgessa de Pau suplent. (Foto: Ajuntament de Muro)

LA SEUA RATIFICACIÓ ES VA PRODUIR EN LA SESSIÓ PLENÀRIA D’AQUEST MES D’ABRIL

Elena Jordà, primera
Jutgessa de Pau de Muro

E

l ple ordinari de l’Ajuntament de Muro corresponent al mes d’abril va ratificar a Elena Jordà
com a Jutgessa de Pau de la localitat en qualitat
de suplent, una proposta que va ser aprovada després
que l’aspirant quedara en segona posició en el procés
participatiu per a tal efecte que va dur a terme el mateix Consistori mesos arrere.
Des del govern local van destacar la importància
que eixe procés participatiu haja servit per a elegir a
aquesta mena de càrrecs i remarcaven la total trans-

parència del mateix. “Com ella va quedar segona la lògica s’imposava i era clar que hauria d’ocupar aquesta
responsabilitat” afirmava l’alcalde, Gabriel Tomás, en
declaracions a Radio Élite.
Durant la sessió plenària també va tirar avant per
unanimitat la proposta d’adhesió de l’Ajuntament de
Muro a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori,
un organisme que regula diferents qüestions en matèria urbanística. D’altra banda, es va aprovar per majoria una modificació de crèdit del pressupost munici-

pal per valor de 2’3 milions euros, encara que aquesta
va comptar únicament amb el suport del govern local
format. En el costat oposat, Compromís va votar en
contra i des del Partit Socialista es van abstindre.
En la recta final del ple es van abordar diferents mocions i tot això se suma al tractat en el ple extraordinari del 15 de març, dia en què es va aprovar el contracte
administratiu per al subministrament de diversos vehicles, en qualitat de lloguer, per a les brigades municipals de l’Ajuntament.

Premis als millors estudiants
de batxillerat de tres municipis
Buscar l’excel·lència és una actitud.
No n’hi ha prou amb tindre talent i
ser intel·ligent. També es requereix
capacitat de treball i constància per
a brillar. Aquests premis reconeixen
públicament l’excel·lència, l’esforç i
l’esperit de superació entre els estudiants de batxillerat d’Alcoi, Cocentaina i Muro. Celebren els assoliments
acadèmics i motiven als estudiants per
a continuar esforçant-se i creixent durant els pròxims anys.
Cadascun dels 21 premiats donarà la
meitat del premi de 500 euros a una
associació sense ànim de lucre de la
seua elecció. Confiem que aquest acte
solidari es convertisca en un hàbit a
futur.
Aquests estudiants estan cridats a ser
líders i destacar en la societat. Seran un
referent per a altres joves en les seues
comunitats. Esperem que aquest premi els inspire a retornar a la societat,
amb temps, coneixement i aportacions
econòmiques al llarg de la seua prometedora carrera.
PATROCINATS PER IÑAKI
BERENGUER

Els premis estan patrocinats per
Iñaki Berenguer i aquest primer any
tindran una dotació de 15 mil euros.
Iñaki, nascut a Muro, va créixer en
una família treballadora quedant-se
orfe de mare a l’any de nàixer. El seu

pare mai va ser al col·legi per circumstàncies de la vida (va nàixer en 1924 i
va créixer en una casa en el port d’Albaida), però va ser un autodidacta amb
una ment privilegiada i gran curiositat
intel·lectual. I sempre ha inculcat la
importància de la formació acadèmica
i l’educació en Iñaki. Iñaki, gràcies a
l’excel·lència acadèmica en l’educació pública i més tard a beques de la
fundació La Caixa, fundació Fulbright i
fundació Rafael del Pino, ha aconseguit
formar-se en les millors universitats
internacionals completant un Màster i
Doctorat en la Universitat de Cambridge, un Màster en MIT i 2 anys d’investigació en la Universitat de Columbia,

passant més tard a fundar 3 empreses
tecnològiques a Nova York, les 3 líders
globals en els seus sectors.
Aquests premis pretenen que diversos
d’aquests joves que tenen el potencial de
convertir-se en líders de la nostra societat (metges, científics, polítics, artistes,
emprenedors, executius, …) tinguen
la motivació per a continuar creixent i
expandisquen la seua ambició i horitzons perquè, en un futur, la societat es
beneficie d’això.
L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc el 30 de juny, a les 19 hores, en
l’IVAM CADA Alcoi. Participen els instituts d’Alcoi, Cocentaina i Muro, junt als
col·legis Sant Roc i La Salle d’Alcoi.

L’evolució de la desocupació a
Muro ha patit un lleu ensopec
al març, en pujar lleugerament
respecte al mes anterior. Només ha
augmentat en tres persones, però
posa fi a una ratxa positiva de sis
mesos consecutius descendint
l’atur en la localitat. No obstant
això, l’actual xifra d’aturats (621)
continua estant molt lluny de la
taxa que es registrava fa un any,
quan hi havia 699 aturats a Muro,
és a dir, 78 més que en aquests
moments.
SECTOR, SEXE I EDAT

El nombre d’aturats s’ha
incrementat en el sector serveis,
que continua sent el més afectat
per l’atur i acumula ja el 62% del
total. Li segueix la indústria, un
sector que representa el 25% de
la desocupació en la població.
Quant a la desocupació femenina,
la proporció es situa en un 64%
de dones parades, amb un total de
398, enfront de 223 homes. I per
trams d’edat, els més perjudicats
són els majors de 44 anys, als
qui correspon el 60,7% de la
desocupació a Muro.
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Imatges de la cloenda de l’edició d’enguany.

ELS CENTRES EDUCATIUS VAN PRENDRE PART EN EL CERTAMEN AMB DIFERENTS INICIATIVES

La Festa del Llibre va propiciar
una intensa activitat literària
M

uro va culminar a principis d’abril la XXVII edició
de la seua tradicional Festa del Llibre, després de
més d’una setmana repleta d’activitats culturals i
ponències literàries. A més, els centres educatius van prendre
part en el certamen amb diferents iniciatives en les quals, per
exemple, Joan Fuster va tindre un protagonisme destacat coincidint amb el centenari del seu naixement.
Al marge d’això, no van faltar les exposicions culturals, la
mostra de llibreries locals, teatre a càrrec dels alumnes de
l’IES Serra Mariola, concerts o el lliurament de premis de literatura tant infantil com juvenil. “De nou estem molt satisfets
per la implicació que han tingut els col·legis i l’institut Serra
Mariola, ja que han treballat moltíssim per a desenvolupar
unes propostes molt interessants que acosten als nostres estudiants al meravellós món de la lectura. Les ponències també
han tingut una molt bona acceptació i, una vegada més, Muro
ha rebut a primeres figures de la literatura de l’àmbit nacional”, manifestava l’edil de Cultura, Xelo Cascant, a l’hora de
fer balanç d’aquesta última edició.
Quant al cartell de ponents, cal recordar que en 2022 van estar en Muro Gemma Moltó i Helga Pérez, Marta Robles, Nieves
Concostrina, Ferran García-Oliver, Juli Capilla i Gonzalo Giner,
per a abordar diferents qüestions en unes conferències que
han tornat a ser el plat fort d’aquesta cita literària.
La Festa del Llibre d’enguany s’ha articulat també entorn del
lema ‘Conta’m@lletres’, per a fer un símil amb l’origen de
la nostra tradició literària i l’evolució que està aconseguint
la mateixa gràcies a les noves tecnologies. “Hem volgut fer
un homenatge a la transmissió oral de la qual venim, amb
exemples tan clars comles Rondalles d’Enric Valor, deixant
patent el camí que s’obri en el món de la lectura”, afirmava la
directora de l’esdeveniment, Carmina Prats.
Recordar finalmente que David Ulibarri ha sigut l’autor del
cartell que ha estat col·locat en la façana de l’Ajuntament durant la celebració de totes les activitats previstes en el programa.
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Ferran García Oliver.

Gemma Moltó i Helga Pérez.

Gonzalo Giner.

Juli Capilla.
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Marta
Robles.

El concert de Luar Na Lubre en el
Centre Cultural va posar fi al certamen
El fermall d’or el va posar Luar Na Lubre, amb un concert que va tindre lloc en
la vesprada del dissabte 2 d’abril en el Centre Cultural. Es tracta d’un dels grups
musicals més importants de Galícia el nom del qual és un joc de paraules en gallec que significa “llum de lluna en el bosc sagrat dels celtes”. Porta una trentena
llarga d’anys sobre els escenaris i ha gravat 19 discos.

Nieves
Concostrina.
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Signat l’inici de les
obres de millora del Pi
El passat dia 19 es va signar l’acta de
comprovació de replanteig de les obres
del polígon El Pi de Muro. Amb un cost
de 199.905 euros, seran executades
per Pavasal Empresa Constructora, SA.
Aquests treballs consistiran en la millora
viària i de subministrament d’aigua
potable; obra civil per a la instal·lació
de fibra òptica; reorganització de la zona
verda; canvi i millora de la senyalització
horitzontal i vertical; instal·lació d’un
cartell per a la senyalització de carrers;
així com la millora dels serveis contra
incendis. El punt concret on s’actuarà és
el carrer del Transport.
“Desitgem que amb aquesta actuació
al polígon industrial El Pi es millore
l’accés i connectivitat de les indústries,
així com el desenvolupament dels
treballs propis de les naus industrials
i locals allí presents”, han manifestat
fonts municipals.

Natxo Lara repassa la trajectòria de Rafa
Climent en el Botànic en ‘A llargues’

La plaça Matzem va acollir una fira
kermesse de jocs populars i atraccions

El passat 6 d’abril es presentava a Muro ‘A llargues’, la crònica en primera persona d’un
període clau en la política valenciana, vist des del prisma particular de Natxo Lara, qui va ser
cap de premsa del conseller Rafa Climent. El llibre és, a més, una oportunitat de conéixer la
figura de qui fou alcalde de Muro en la seua vessant política i personal.

La passada setmana, coincidint amb les vacances escolars en la coneguda com la setmana
de la primavera, l’Ajuntament de Muro va organitzar una fira kermesse amb jocs populars i
atraccions per a tots els públics. L’activitat va incloure jocs tradicionals, de fira, concursos,
premis i rifes, entre d’altres. La iniciativa va tenir molt èxit.
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Es recullen més de 6.000 quilos de
material humanitari per a Ucraïna
L’Ajuntament de Muro va comunicar a mitjan març que s’havien recollit més de 6.000 quilos de productes de primera necessitat per a ser
destinats al poble ucraïnés davant
les terribles conseqüències que està
patint després de la invasió del país
per part de Rússia. Això, segons la
informació facilitada, es tradueix en
11 palets i més de 300 caixes. En
concret els murers i les mureres van
aportar roba, material hospitalari,
menjar, i fins i tot joguets per als més
xicotets com, per exemple, peluixos.
“Ha sigut una resposta brutal la que
ha tingut el nostre poble i una vegada
més s’ha demostrat la solidaritat dels
veïns i veïnes. Hem tingut una gran
satisfacció a l’hora d’entregar tot
el que s’aportat al llarg dels últims
dies”, va indicar l’alcalde, Gabriel
Tomás.

Precisament, el primer edil va ser
qui es va encarregar de portar el
material recollit fins a Alacant en
camió acompanyat del portaveu del
PP i edil de Seguretat, Ángel Mollá.
Aquest últim també va elogiar l’actitud solidària del poble de Muro i va
fer referència al fet que el material
arriba a bon port. “Ací hi ha dues
grans naus on s’està recollint tot
el que arriba dels diferents Ajuntaments i després ixen els tràilers per
a enviar-ho a Ucraïna segons la logística que ha previst la Generalitat”,
va explicar Mollá en declaracions
a Radio Élite. Indicar que des del
Consistori murer van agrair a totes
les persones que van passar pel Centre Social Matzem per a fer la seua
aportació de material, així com a tots
aquells que van ajudar a preparar o
embalar les diferents caixes.

Bona acollida de la ja tradicional Fireta de l’Oli i el Vi que se celebra a Setla de Nunyes
La Fireta de l’Oli i el Vi que se celebra a Setla de Nunyes ha complit la seua vuitena edició comptant
amb una bona acollida per part dels visitants. El certamen va tindre lloc el cap de setmana del 9 i 10
d’abril i a més de les paradetes amb productes de la terra, també va incloure diferents activitats, com

una exposició de cotxes clàssics, passejos en burro i concursos basats en jocs populars, com ara el de
llançament de pinyol o el de beure a porró. Quant a l’exposició de productes, hi va haver vi i vinagre,
oli, sabons artesanals, aiguasal, cervesa, plantes, decoracions fetes a mà, joguines de fusta, etcètera.

La Unió Musical
va delectar als
socis amb el seu
clàssic concert
El Centre Cultural va acollir el passat 26 de març el tradicional concert
en honor als socis de la Unió Musical,
que en aquest cas estava enmarcat en
la Campanya Música als Pobles 2022
de la Diputació d’Alacant. L’actuació
va comptar amb un variat programa
composat per peces de Whitacre, Jager i Maslanka, entre altres.

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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Excel·lent
ambient en
la jornada
de pilota
celebrada
al trinquet
El passat 9 d’abril, Muro va viure una
intensa jornada dedicada al nostre
esport més tradicional, de la mà del
Club Pilota Muro i l’Ajuntament de
la vila. En primer lloc, el trinquet
municipal va ser escenari de la
presentació de l’entitat i els membres
que hi formen part. A continuació, es
va disputar una partida de fèmines
que va estar molt entretinguda i en la
que a més, es va poder veure bon joc
i molt piloteig.
Després es va dur a terme una
partida de l’autonòmic de trios entre
Muro i Alzira, on l’equip local va ser
superior al rival en derrotar-lo per
40 a 10, mentre que en la partida
de professionals, que enfrontava
a Eliseu i Néstor contra Ramón i
Ricardet, el resultat va ser de 25 a
10.
Des del Club organitzador destacaven
l’excel·lent ambient viscut durant
la vesprada de joc, al temps que
volien agrair “a totes les jugadores
i jugadors i sobretot a la aficcionats
que a vingut a veure’ns”.

CLUB PILOTA MURO

ESPORTS

Vertiginosa recta final
de lliga per al Muro CF

Pachi, campió de Grappling i
Fran Sanjuan, subcampió en Gi
El Campionat d’Espanya de la federació AEJJB (Associació Espanyola de
brazilian jiu-jitsu), celebrat al març a Talavera de la Reina, va comptar
amb la participació de dos murers. Juan Francisco Ferreiro Aracil,
més conegut com Pachi, va quedar campió d’Espanya en la modalitat
de grappling i subcampió en modalitat de Gi. També va competir Fran
Sanjuan Castells, que es va classificar subcampió de la seva categoria en
la modalitat de Gi i va aconseguir també un tercer lloc en grappling.
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El dimecres 20 d’abril, després de
l’aturada de Setmana Santa, es jugava el
primer partit de la jornada 27 en Regional Preferent, un partit que precisament
enfrontava a dos eterns rivals i veïns: el
Muro i el Contestano, en el camp de la
vila comtal. L’equip local volia guanyar
per a eixir del descens, i el visitant sumar
altres tres punts per a apurar les opcions
que encara té d’aconseguir el play off
d’ascens després de la seua sensacional
segona volta de la competició.
En el feu dels contestans, Rubén Carretero anotava dos gols per al Muro CF en
els minuts 13 i 16, i en el 56 de joc Almendros signava el 0-3. Álex Díaz intentava retallar distàncies en el marcador
en el 69, però de poc li va valdre perquè

el marcador final es quedava en un 1-3 a
la finalització del partit.
Una victòria que els fa sumar 43 punts
als de Nacho Cantó i situar-se a 7 del
segon classificat, l’Ontinyent 1931 CF,
que aconseguia el diumenge un valuós
empat en El Clariano, enfront del líder.
Amb això arribem a la recta final per a
la categoria, ja que només resten tres
jornades perquè acabe el campionat i
donen inici les eliminatòries finals per
l’ascens a Tercera RFEF. Aquest diumenge els blancs reben al SD Sueca, mentre
que les dues últimes jornades tindran
per davant dos partits transcendentals,
primer viatjant a La Nucía (tercer en la
taula), per a després rebre a casa a l’ara
quart classificat, el Tavernes.

REGIONAL PREFERENT GRUP IV
PT
1. CF Gandia

J. G.

E.

P.

F. C.

59 27 18

5

4 44 19

2. Ontinyent 1931 50 27 15

5

7 46 29

3. La Nucía B

47 27 13

8

6 40 24

4. Tavernes

46 27 13

7

7 45 26

5. Muro

43 27 12

7

8 41 28

6. Racing Benidorm 42 27 12

6

9 36 32

7. Dénia

40 27 11

7

9 39 35

8. SD Sueca

40 27 11

7

9 35 32

9. L’Olleria

38 27 11

5 11 37 40

10. Jávea

37 27

9 10

8 38 36

11. Font d’En Carròs 32 27

7 11

9 25 37

12. Calpe

29 27

7

8 12 30 33

13. Pedreguer

29 27

8

5 14 25 32

14. Contestano

25 27

5 10 12 25 41

15. Atlético

18 27

5

3 19 26 57

16. Racing Algemesí 18 27

4

6 17 16 47

Hugo Cruz
s’enfronta
a Polònia a
una llegenda
del karate
mundial
El passat 2 d’abril, es va celebrar
a Tarnow (Polònia) el Campionat
d’Europa Sènior de Karate
Shinkyokushin, on s’enfrontaren
els millors lluitadors de cada país.
Hugo Cruz, que va anar amb la
Selecció Espanyola, sent un total de
16 components entre competidors,
entrenadors i representats; va
lluitar a la categoria de -85kg,
guanyant el seu primer combat
contra un competidor de Croàcia,
realitzant, a més, el KO més ràpid
del campionat.
Ja en quarts de final es va topar
amb el búlgar Valeri Dimitrov,
21 vegades campió d’Europa i 3
vegades campió del món.
Cal destacar que l’entrenador
d’Hugo, shihan Leonardo Adrià,
ja es va enfrontar amb ell també
en quarts de final del campionat
d’Europa 20 anys enrere.
Aquest competidor és considerat
com la llegenda viva del karate,
sent un ídol per a tots.

Muro rep una ajuda de 240.000 € per
al cobriment de la pista de patinatge
El passat dia 13 d’abril finalitzava el termini per a la presentació de la proposta per
a la subvenció d’infraestructures i assistència a municipis denominat Plan + CERCA
2022 de la Diputació d’Alacant. Amb una subvenció directa de 240.282 euros,
s’ha valorat el cobriment de la pista de patinatge del Poliesportiu Municipal, amb
un pressupost de licitació de 381.717 euros. Per tant, l’aportació de l’Ajuntament
serà de 141.435 euros. “Desitgem que amb aquesta actuació es milloren les
instal·lacions esportives, que puguem utilitzar-les encara que les inclemències
meteorològiques siguen desfavorables, solucionar l’evacuació d’aigua i millorar la
xarxa de sanejament interna, així com donar facilitat perquè en un futur la coberta
puga utilitzar-se per a la generació d’energies netes i respectuoses amb el medi
ambient”, han explicat fons municipals.

Seguí guanya l’autonòmic de
Bola 9 de segona categoria
El passat 12 de març, en la localitat de Dénia, es va celebrar
l’autonòmic de Bola 9 de segona categoria. Andrés Seguí, nascut a Alcoi
però establit a Muro des de fa 14 anys, es va imposar en semifinals
al seu company de club i amic, Raúl Ortiz, per 7-4. En la final contra
Martín Ares, del Pool València, Seguí va remuntar en diverses ocasions;
0-3 en contra, després 3-3, després 3-6 en contra, per a acabar amb un
8-6 al seu favor.
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ELS CAMPANERS DEL COMTAT VAN FER SONAR DE NOU LA MATRACA DE LA PARRÒQUIA

L’ÚLTIMA

Les processons van eixir de nou
al carrer per Setmana Santa
E

ls municipis de les comarques de l’Alcoià i el Comtat van reprendre amb intensitat les celebracions de la Setmana Santa
després de dos anys sense processons als carrers a causa
de la pandèmia. En el cas de Muro, el 10 d’abril va tindre lloc un
participatiu Diumenge de Rams en el qual els actes religiosos van
arrancar passades les onze del matí a les portes de l’Ermita de la
Verge dels Desemparats. Allí es va efectuar la benedicció de les palmes i després, abans de la missa, es va dur a terme una processó fins
a la parròquia de Sant Joan Baptista en la qual els més xicotets van
portar la creu.
Enguany, la falta de participació en algunes Confraries va obligar
a suspendre desfilades com la processó del Silenci de Dimecres
Sant, però si que el Dijous Sant es va desenvolupar a mitjanit el
Viacrucis amb la imatge del Nazareno recorrent el barri antic de
Muro.
Ja el Divendres Sant va destacar la processó del Sant Enterrament
al vespre, en la qual també va tornar a eixir el Nazareno al
mateix temps que van prendre part les imatges de la Dolorosa,
Crist Crucificat, l’Ecce Homo i el Crist Jacent, destacant enguany
l’absència de la Confraria del Crist de la Columna el pas de la qual
no va poder processionar per falta de membres en l’entitat.
Indicar que després de la missa del Sopar del Senyor de Dijous
Sant va començar a sonar, quasi seixanta anys després, la matraca
del campanar de la parròquia de Sant Joan Baptista, una peça
que ha sigut restaurada mesos arrere gràcies a l’obstinació de la
Colla de Campaners del Comtat. Amb aquesta matraca de fusta,
que substitueix els tocs de campana en els dies de Setmana Santa,
es van anunciar enguany els oficis de la Passió de Divendres Sant,
la mateixa processó del Sant Enterrament o la Vigília Pasqual del
Dissabte Sant. Aquesta última va posar fi als cultes de Setmana
Santa i a l’alba del Diumenge de Pasqua, que va caure enguany en
17 d’abril, es va produir l’emotiu Cant de l’Aurora, pels carrers
del poble.

