El Partido Popular recibe a D. Vicente Riera,
Secretario Autonómico de Agricultura
Ángel Mollá, candidato del Partido
Popular ha recibido durante la Fireta de
S. Antonio a nuestro secretario Autonómico de Agricultura. Durante la reunión
que mantuvieron ambos políticos demostraron su gran preocupación por el
sector agrícola de Muro. Nuestro candidato ha pedido más y nuevas subvenciones para nuestros agricultores. Además,
el grupo Popular ha conseguido que D.
Vicente Riera asista a Muro el día 18 de
febrero a las 19:30 en la nueva sede del
Partido Popular, para realizar una conferencia sobre las distintas líneas de
ayuda agrícola de la Consellería. Ángel
Mollá ha recibido el compromiso del Sr.
Riera para que Muro reciba ayudas importantes para desarrollar y mejorar la
actividad agrícola en Muro.

Vicent Riera junto a Àngel Mollà després de les seues conversacions

Ángel Mollá y Xelo Cascant al día con El Bracal

El Partit Popular de
Muro es renova

Ángel Mollá y Xelo Cascant con M.ª José Vargas Molina y con D. Valero Antonio Alias Tuduri, respectivamente.

Ángel Mollá y Xelo Cascant se han reunido con Dª Mª José Vargas Molina, Directora
General de Régimen Económico de la Consellería de Educación, y con D. Valero Antonio Alias Tuduri, Director Territorial de Educación, en Alicante, este mes de enero para
tratar los pormenores del nuevo colegio El Bracal. En esta reunión han hablado de los
plazos de ejecución, del equipamiento y de la importancia para el pueblo de Muro de la
pronta finalización de esta obra mayor. Durante las conversaciones Ángel recibió buenas
noticias al respecto y él hizo llegar a ambos directores que es esencial que valoren la
necesidad de un tercer colegio en Muro. Como conclusión han confirmado que los plazos previstos para inaugurar El Bracal se están cumpliendo a la perfección. Angel Mollá
se ha comprometido a vigilar que todos los plazos se cumplan conforme a lo previsto.

Àngel Mollà s’ha reunit amb Marcos Simón,
president de la Denominació d’Origen Muntanya d’Alacant

Marcos Simón y Àngel Mollà

El candidat a l’alcaldia de Muro pel Partit Popular, Àngel Mollà s’ha reunit amb Marcos Simón, president de la Denominació d’Origen Muntanya d’Alacant.
Els nostres productes agrícoles aconseguiran més
projecció exportadora si tenen aquesta denominació d’origen, així confirmaven en la reunió ambdós
interlocutors la importància de la marca Muntanya
d’Alacant com a valor afegit i element de qualitat de la
nostra agricultura. Durant la reunió van parlar sobre
la gran qualitat de la producció agrícola murera.

Fernando Ramis

Àngel Mollà

Des de juliol de l’any passat, el Partit Popular
ha estrenat President, seu i ara renova la candidatura
d’Àngel com alcaldable. Fernando Ramis obri una
nova etapa amb una seu a disposició de tots els veïns
i amb un equip de gent convençuda de que el Partit
Popular és l’opció per als murers en el govern local.
Àngel Mollà repeteix candidatura amb el convenciment ple de què l’alternativa és possible i representa
un canvi a millor. Per això, ha intensificat el seu treball amb els polítics de la Diputació i de la Generalitat
Valenciana per a aconseguir beneficis per a Muro.

Sede del Partit Popular de Muro

Las amas de casa viajan
gracias al partido popular

El Partido Popular
trabaja por un tráfico
más seguro en la
travesía de Muro.

Més de 250 persones van abarrotar la nova seu
Exit d’assistència i espectacular presència de polítics en la inauguració de la nova seu del Partit Popular de Muro d’Alcoi
Van assistir a l’acte Sr. José Ciscar,
Sra. Trinidad Miró i Sr. Rafa Miró, Vicesecretari del PP de la Comunitat Valenciana, Consellera de Cultura i Secretari
autonòmic de Cultura, respectivament.
També Sr. Miguel Ortiz, senador per
Alacant, Sr. Miguel Peralta i Sra. Amparo Ferrando com a diputats nacionals i
Sra. Eva Ortiz com eurodiputada.

Aprovechando la ejecución de la
nueva autovía, el Partido Popular de
Muro, junto con la Consellería, ha instado al Ministerio de Fomento a mejorar
el acceso a ella a través de las carreteras comarcales. Prueba de ello son
las propuestas realizadas sobre la vía
de servicio que une Cela de Núñez con
el acceso a la autovía Central. Esta vía
podría ofrecer un servicio mucho más
eficaz con una anchura mayor. De este
modo, los vehículos pesados y de mercancías peligrosas accederán a los pueblos de la comarca sin atravesar Muro.
Así, el tráfico sería más seguro y menos
molesto.

Centre d’oci per a joves
Las Amas de casa de Muro en el histórico Casino del siglo XIX de Castellón.

El Partido Popular de Muro, bajo
la inicitiva de Ángel Mollá, gestionó
con éxito dos viajes de carácter cultural para las Amas de Casa de Muro.
Gracias a su trabajo junto con la Consellera de Cultura Trini Miró, más de
cien Amas de Casa pudieron disfrutar
este invierno de dos viajes.
El primero consistió en una visita a
la Exposición de la “Llum de les imatges” en Valencia y el segundo llevó a
nuestras amas de casa a Castellón,
capital, donde visitaron el museo de
Bellas Artes, el Mercado, la Plaza
Mayor y el Fadrí. A continuación, siguieron hasta la dársena del Puerto

donde recibieron una charla sobre el
funcionamiento y la importancia del
puerto castellonense.
Las Amas de Casa de Muro quedaron muy satisfechas de la calidad
de los viajes y así lo transmitieron
al candidato del Partido Popular de
Muro.
Ángel Mollá se ha comprometido
a continuar su labor por las Amas
de Casa de Muro con la gestión de
nuevos viajes culturales. Asimismo,
transmitió su agradecimiento a toda
la Junta de la Asociación de Amas de
Casa por su implicación en este proyecto.

Amb l’ajuda del Pla Confiança de la
Generalitat, Muro ha aconseguit rehabilitar l’antic escorxador de la localitat
per reconvertir-lo en un espai d’oci per
a joves. Es va inaugurar el novembre
passat i està dirigit a adolescents de 1516 anys. Aquest lloc compta amb diversos recursos com jocs de taula, consola
de videojocs, projector, televisió, equip
de música, taules, cadires i futbolí.

Angèlica Such, consellera de
Benestar social

Camps incide en la
vertebración y cohesión de la
Comunidad al abrir el tramo
de la autovía
Cocentaina-Muro de Alcoy
Camps inauguró el nuevo tramo Cocentaina-Muro de Alcoy de la Autovía A-7, carretera principal de las comarcas centrales de las
provincias de Valencia y Alicante, con una inversión final de más de 114 millones de euros.

AGENDA
Façana del Centre

La Consellera de Benestar Social, Angèlica Such,
inaugura el nou centre social de Benámer
Aquest projecte pertany al Pla Confiança iniciat
per la Generalitat Valenciana. Aquest Pla inclou deu
projectes a Muro valorats en 1.7 milions d’euros.
A través del Pla Confiança i la col·laboració directa del Partit Popular s’ha aconseguit transformar l’antiga escola de la pedania de Benàmer en
centre social. La consellera de Benestar Social, Angèlica Such, ha inaugurat les dependències
després d’una inversió pressupostada en 110.000
euros. Aquest projecte ha permès la rehabilitació
de l’edifici i la transformació de les antigues aules en dos sales per a la celebració de reunions i

De dreta a esquerra, Fernando Ramis,
Javier Jover, Sr. Rafa Miró, la Sra Trini Miró,
Sra Amparo Ferrando, Ángel Mollá,
Sr. Miguel Ortiz, Sra Eva Ortiz i Xelo Cascant.

distintes activitats. També s’ha rehabilitat el pati
amb gespa artificial i s’han modernitzat els lavabos. L’immoble ha estat equipat amb mobiliari,
així com amb un projector, entre d’altres aparells.
Such va explicar que en el marc del Pla Confiança, la Generalitat està duent a terme deu projectes
en el municipi de Muro valorats en el seu conjunt
en 1,7 milions d’euros. La consellera va declarar la importància dels centres socials perquè “en
ells es desenvolupen programes integrats de serveis socials generals destinats a millorar la qualitat de vida i la integració social de les persones”.

T’esperem per a qualsevol suggeriment a la nostra seu tots els dilluns de 21:00 a 22:00 al C / Rafael Ramírez Tortosa, 5. Xamfrà. També
pots enviar-nos un correu electrònic a partidopopularmuro@gmail.com,
o cridar-nos al 617080548. Visita el nostre facebook, ens pots buscar a
google o facebook posant “pp muro”.

“XE, QUÈ CURIÓS, NO?”
El paro a Muro

Actes a febrer
18 DE FEBRER. A LES 19:30
CONFERÈNCIA: D.Vicent Riera
TEMA: LÍNIA DE SUBVENCIONS AL SECTOR AGRARI
Convidat: D. Vicente Riera, Secretari Autonòmic
d’Agricultura.
Lloc: Seu del Partit Popular. C / Rafael Ramirez
Tortosa 5. Xamfrà.
25 DE FEBRER. A LES 20:00
CONFERÈNCIA Dª. Gotzone Mora Temprano
TEMA: LA DONA I LA SEUA ACTUALITAT
Convidada: Gotzone Mora Temprano. Secretaria
Autonòmica de Solidaritat i Ciutadania
Lloc: Biblioteca de Muro

950 Parats

220 Parats

Any 2003
Població 7.800
Fuente: INE

Any 2010
Població 9.000

Guia de bones pràctiques
ASSOCIACIONS.
Com intensificar i potenciar les seves activitats
• Registre l’associació al seu ajuntament per poder demanar subvencions locals.
• Realitze una campanya de captació de socis amb una quota
simbòlica. Com més socis, més parlaran de l’associació.
• Vaja als mitjans de comunicació local (premsa, ràdio, internet,
TV...) per informar de totes les seues activitats. Els mitjans
sempre necessiten notícies.
• Fomente la participació dels membres mitjançant actes i activitats obertes.
• Aprofite els avantatges de les noves tecnologies per anunciar-se
i per tenir els seus socis al dia. Utilitza les xarxes, els correus
electrònics, la web, els portals ...
• Busque entitats públiques del sector de la seua activitat i demane’ls ajuda per promoure la seua associació. Per exemple;
IVAJ és una institució molt útil per a les associacions juvenils.
• Quan l’associació realitze una activitat pública, convide tots els
sectors de la població: partits polítics, govern local, representants religiosos, mitjans de comunicació, associacions de pares
d’alumnes, clubs esportius, ames de casa, majors, agrupacions
veïnals...
Si necessita ajuda en la seva associació o consultar qualsevol cosa no dubte a posar-se en contacte amb el Partit
Popular, podem ajudar-lo.

