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Festers de totes les comparses reivindicant els actes d’arcabusseria a la festa. / Foto: Josefina Molina

D

es de Biar Digital ens sumem un any més a la felicitació per les Festes de Maig a
tot el poble i a qui les fan possibles. Enguany i per tercer any
consecutiu amb la foto de Festes
de Biar Digital hem volgut rei-
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Tel. 695 268 998

vindicar l’ús de la pólvora com a
part indispensable de les nostres
festes i moltes altres del nostre
territori. Així mateix el primer
any ens vam limitar a realitzar
una amb una persona de cada
comparsa consultant des de dife-

rents dispositius el nostre portal
en Internet amb el poble al fons
des del santuari de la Mare de
Déu de Gràcia, mentre que l’any
passat amb l’arc de Sant Roc com
a escenari les set comparses van
estar representades per xicones

especialista en rusticos
y obras en general

Mvl: 654 600 045
C/. Creu Capellà, 1
03410 BIAR (Alacant)
e-mail: rusticasluna@hotmail.com

des de 1916!
C/. Sant Cristòfol, 6

BIAR (Alacant)

per reivindicar la plena igualtat
de dones i homes en la societat,
ja que afortunadament a Biar la
dona està plenament integrada
en la festa, com no pot ser d’altra
forma.
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Una comissió organitzarà la celebració del cinqué centenari de la
construcció de la porta de l’església Ntra. Senyora de l’Assumpció
EDUARD GARCIA

D

e la importància de la
conservació i promoció
del patrimoni històric, cultural, artístic, gastronòmic,
etc... de Biar hi ha una consciència col·lectiva de l’interés i necessitat de la seua
protecció. Val a dir que una
part d’este patrimoni i en
concret la porta principal de

l’Església Parroquial Nostra
Senyora de l’Assumpció serà
objecte de commemoració
per part d’una comissió que
s’ha organitzat en torn a la
celebració del 500 aniversari de la construcció, tot i que
no es tenen dades exactes de
l’inici dels treballs, els documents que es tenen apuntarien al 1519, any en el què es

Font: apiarium-bellezainterior.blogspot.com

començaria a construir-se o
s’estaria realitzant la construcció.
Més de 4 dècades del
moviment local pro-restauració
I és que fa 43 anys, concretament en 1976, qui
fora rector de Biar durant
eixos anys, Fausto Ruiz va
promoure una important
mobilització a nivell local
pel que fa als empresaris,
treballadors i treballadores
i autònoms. Dels diferents
col·lectius va eixir escollida
una junta gestora pro-restuaració de la façana de
l’església parroquial de Biar
amb representació de tots
els estaments. La implicació
del poble en esta causa va
ser ampla, ja que per part
dels empresaris posaven
1.000 pessetes per cada treballador que tenien contractat, els treballadors posaven
també 1.000 pessetes cada
u, mentre que a nivell insti-

tucional la Diputació d’Alacant també va tindre una
important aportació.
La resta del finançament
eixia de les diferents iniciatives de la junta gestora a
través de l’organització de
festivals en el Teatre Chapí
de Biar, també conegut com
el “cine de Ximo”, situat on
es troba actualment el maset dels Estudiants. Qui fora
protagonista d’aquella etapa
recorda amb il·lusió “com
s’omplia el teatre Chapí per
recolzar la iniciativa pro-restauració”. Altres iniciatives
van constar del sorteig de
balons firmats per diferents
clubs de futbol de primera
línia, acompanyat de rifes i
diferents festivals.
Per no només el suport
del poble i la bona voluntat
de la junta gestora era el
motor d’esta iniciativa, sinó
també comptar amb persones expertes en patrimoni
de l’època, com ara Enrique
Llobregat o Joan Basegoda

Els biaruts Miguel J. Martínez i Paco
Guillén comparteixen escenari en
l’Orquestra Nacional d’Espanya

EDUARD GARCIA

E

ste cap de setmana els
trombonistes biaruts
Miguel José Martínez, conegut popularment a Biar
com ‘Viriato’, i Paco Guilén Gil, estan compartint
escenari amb l’Orquestra
i Cor Nacionals d’Espanya
(OCNE).
La intervenció de Miguel
José ‘Viriato’ no és casual,
ni és la primera vota que
passa, ja que ha sigut convidat per Paco Guillén en

més d’una ocasió per tocar
junts en l’OCNE. Concretament els concerts celebrats
els passats divendres i dissabte a la vesprada i hui
pel matí on han intervingut
els músics biaruts corresponen al cicle simfònic del
Programa 18 de la OCNE,
d’un total de 24 al llarg de
l’any. Si bé és cert que el
concert de hui diumenge
ha sigut gravat per a retrasmetre’s posteriorment per
RTVE.
Per arredonir la presència biaruda, entre el pú-

blic es trobava el nostre
veí Eulogio Sanchis Ayelo,
clarinetista en el Regiment
d’Infanteria del quarter militar de l’Exèrcit de Terra,
també a Madrid.
Val a dir que els tres
músics van començar la
seua formació en la Societat Unió Musical de Biar, i
que Francisco Guillén Gil
en forma part de l’OCNE,
mentre que Miguel José
forma part de l’Orquestra
i Cor de la Comunitat de
Madrid.

Nonell, qui fora arquitecte i
director d’obra de la Sagrada Família de Barcelona.
Segons alguns membres
que van formar part d’aquella junta els agradaria que es
valorara eixe patrimoni com
toca, així com els agradaria
per commemorar l’aniversari de la construcció realitzar un viatge en el temps
recollint fotografies i testimonis o altres dels anys 70
on es va promoure la restauració, per tant es vol tindre
este material per realitzar
una exposició, demanant
per tant la col·laboració dels
veïns i veïnes que puguen
tindre materials, tot i que
més avant es donarà a conéixer on adreçar-se.
Altres activitats que es
pretenen seria estendre una
lona commemorativa en la
façana de l’església Ntra.
Senyora de l’Assumpció,
així com alguna xarrada,
però fugint de “cap ostentació”.

40%
LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN
ORO-PLATA-RELOJES-PERLAS

morenoconsultores@economistas.org
www.morenoconsultores.es
mvl. 674 000 960 | fijo 966 299 699

· S’investiga la crema d’un contenidor en les immediacions de la
Bassa la Vila
· Un tast de cuina vegana a Biar amb motiu del Dia mundial sense
carn
· 40 anys des de les primeres eleccions locals
Pots consultar aquestes notícies i moltes altres a www.biardigital.com
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La soprano biaruda Teresa Albero escollida per a l’exclusiu programa
d’alt perfeccionament que ofereix l’Òpera de Naples a Florida
CLARMAN AGENCY

L

a soprano alacantina Teresa Albero seleccionada com a única espanyola en
l’Òpera de Naples per a les
pròximes sessions de classes
magistrals que s’oferiran el
mes vinent d’abril a Florida
(EUA).
Teresa Albero que acaba
de debutar el difícil rol de
l’òpera La Voix Humaine,
ha sigut escollida juntament
amb onze cantants més de
tot el món per a formar part
del conjunt de solistes que
participaran en l’exclusiu
programa d’alt perfeccionament que ofereix l’Òpera de
Naples a Florida (EUA).
Albero que ha sigut lloada
en les últimes crítiques per
la seua solidesa vocal i interpretativa, se sumarà al
programa de l’Òpera de Naples, constituïnt este fet una
oportunitat única.
Entre els seus pròxims
compromisos apareixen en
la seua agenda concerts en
Ausburg i a Berlín així com
en diferents parts del món
juntament amb el debut de
diversos rols entre els quals
es troba Santuzza de Cavalleria Rusticana.
Teresa Albero
Albero, guardonada amb
el Premi Internacional Palau de la Música de Valèn-

cia, és ja una realitat en el
panorama líric. Formada
com a pianista i Llicenciada
en Musicòloga ofereix una
versatilitat destacada que li
ha permés abastar projectes
de diferents i importants espectres.
Seleccionada al febrer
de 2019 per a participar en
l’Opera de Naples en Estat
Units (Florida) la seua carrera el mes vinent d’Abril.
Albero que ja ha realitzat diversos rols com Second Woman (Dido i Aeneas), Donna
Elvira i Donna Anna (Don
Giovanni), Mercedes (Carmen), Comtessa (Nozze di
Figaro), Calipso (Telemaco
nell’isola di Calipso) i Susanna (Il Segreto di Susanna) i
la recent estrena de la Voix
Humaine, 2019. Pianista i
llicenciada en Musicologia
pel CSMV (2007). Es trasllada a Sant Sebastià per a perfeccionar-se en Musikene.
Llicenciada en cant i obtenint les màximes qualificacions en el posterior Màster en Interpretació, va ser
seleccionada per a treballar
amb el prestigiós Alberto
Zedda en l’Opera estudi en
col·laboració amb el Teatre
Real.
Des del punt de vista
internacional, ha cantat
en nombrosos Teatres i
Festivals com en la Inauguració del Festival

DEARTE (2011), Festival
Musika-Música Bilbao a
palau Euskalduna (20102011-2012), Festival Internacional
Quinzena
Musical de Sant Sebastià
(2012 i Jornada Inaugural
en 2014), Prioré Mesnil
de Saint Martin, (França,
2012), Museu de Belles
arts de Bilbao (2012),
Temporada Lírica de La
Rioja (2013), Clausura del
Festival Internacional del
País Basc (2013), Teatre
d’Òpera de Lübeck (2013)
i Luxemburg (Bertrange,
2014).
Pianista i llicenciada en
Musicologia pel Conservatori Superior de Música de
València (2007). Es trasllada a Sant Sebastià per a
perfeccionar-se al Centre
Superior de Música del
País Basc, Musikene, sota
els consells de la soprano
Ana María Sánchez. Llicenciada en Cant, ha rebut
consell de noms tan prestigiosos com Alberto Zedda, Mariella Devia, Enrique Ricci, Miguel Zanetti,
Maciej Pikulski, Caroline
Stein (Hochschule aus
Leipzig), Carlos Chausson
i Raina Kawaiwanska, no
obstant això destaquen
les paraules de la mezzosoprano Teresa Berganza,

destacant d’Albero la seua
línia de cant, la brillantor,
la presència en l’escenari
i el terciopelo propis de
la seua veu lírica (2015).
Ha finalitzat un Màster
en Interpretació Musical
amb les màximes qualificacions per unanimitat en
el Tribunal (2016).
Ha estrenat diverses
obres com The Book of
Urizen sent dirigida pel
propi compositor, Jacob
de Haan. Ha interpretat La
Missa de Nelson d’Haydn,
el Requiem de Mozart, Reqiem de Fauré ha estrenat
en el Palau de la Música de
València La Misa a Buenos
Aires de Palmeri.
Cal destacar la seua
participació en l’Opera
Studio realitzada sota la
direcció del Director Italià

Alberto Zedda i en col·laboració amb el Teatre Real
de Madrid (Febrer 2016).
Subratllar els nombrosos
concerts que realitzarà
aquest pròxim any en diversos punts de la geografia espanyola així com la
interpretació de dos rols
principals, Susanna en
Il Segreto di Susanna de
Wolf-Ferrari i Comtessa
en Le Nozze di Fígaro de
Mozart en 2018 juntament
amb La Voix Humaine en
2019.
Entre els seus projectes
futurs destaca la seua participació en l’Opera de Naples, a Florida, concerts en
Ausburg (Octubre 2019)
i a Berlín juntament amb
recitals en diverses parts
d’Espanya com Santiago
de Compostel·la i Alcoi.

El CD Biarense de Voleibol
classificat per a jugar la fase d’ascens
EDUARD GARCIA

D

esprés de quedar segones en la classificació, les xiques de la secció de volei cadet del CD

Biarense, així com la seua
entrenadora i entrenador
afronten la fase d’ascens.
Actualment el CD Biarense juga en la categoria

d’Iniciació al rendiment
dels Jocs Esportius de la
Comunitat Valenciana en
categoria Zonal, tot i que
ja han afrontat els dos primers encontres de la fase

d’ascens davant el CV Xàtiva, emportant-se les primeres victòries: el passat
30 de març a Xàtiva (2-3)
en favor de les biarudes, i el
passat 6 d’abril, on jugant
a casa les nostres també
guanyaren (3-0).
Ara l’equip es prepara
per als pròxims enfrontaments, tot i que encara no
se saben les rivals, sí que
s’han anunciat els dies
dels enfrontaments, que
seran els pròxims 18 i 19
de maig. Els equips contrincants estarien entre
altres equips de la geografia del País Valencià,
com ara el CV Elx ‘B’, que
ja s’ha classificat també,
o presumiblement el CV
Sant Joan o l’Illa Grau de

Castelló, que tenen possibilitats de classificar-se.
Segons ha valorat la
seua entrenadora Marisol
Troncoso Guill “afronten la fase d’ascens amb
moltes ganes i il·lusió”, ja
que així s’ha demostrat al
llarg de la temporada, una
trajectòria d’un total de
18 jornades, i que com ha
declarat Marisol “va començar molt bé, tot i que
a meitat de temporada es
van perdre alguns partits
però finalment l’equip ho
va poder resoldre”, per a
quedar segones en la classificació i classificar-se per
a la fase d’ascens.

Biar Digital - La

Set patinadores del Club
Vila de Biar classificades
per a disputar el
Campionat d’Espanya
de Sols Dansa que se
celebrarà a Gandia
EDUARD GARCIA

E

ls passats caps de setmana del 30 i 31 de Març i 6 d’Abril
es va celebrar respectivament a Gandia i Alacant el
CAMPIONAT AUTONÒMIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE PATINATGE ARTÍSTIC EN LA MODALITAT
DE NOMÉS DANSA DE TOTES LES CATEGORIES, on 15
de les patinadores del Club Vila de Biar van participar.
Molt contents amb el treball realitzat per TOTES, i, destaquem la participació d’INÉS CARPENA DÍEZ, INÉS LOBREGAD LLUNA, ANDREA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ,
GEMA HERNÁNDEZ FRANCÉS, TANIA VIDAL SÁNCHEZ, NEREA LÓPEZ FÉRRIZ I BÀRBARA SÁNCHEZ
POMARES que es van classificar per a poder participar en
el CAMPIONAT NACIONAL DE SOLS DANSA 2019 que se
celebrarà del 25 al 27 d’Abril a Gandia!!
A continuació es mostren els resultats:

ALEVÍ:
Inés Carpena Díez: 2ª CLASSIFICADA
Inés Lobregad Luna: 3ª CLASSIFICADA
Érica López Férriz: 6ª CLASSIFICADA
Noelia Carmona Puerto: 12ª CLASSIFICADA
INFANTIL:
Andrea Rodríguez Martínez: 1ª CLASSIFICADA
Gema Hernández Francés: 2ª CLASSIFICADA
Mar Socuellamos Descals: 6ª CLASSIFICADA
Lucía Vidal Sanchis: 7ª CLASSIFICADA
CADET:
Tania Vidal Sánchez: 1ª CLASSIFICADA
JUVENIL:
Nerea López Férriz: 2ª CLASSIFICADA
SÈNIOR:
Bárbara Sánchez Pomares: 3ª CLASSIFICADA
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Un preludi de les eleccions locals?
EDUARD GARCIA

A

mb l’avanç de les eleccions estatals per part
del president del govern
Pedro Sánchez, i de les autonòmiques per part del
president valencià Ximo
Puig obrim un període
electoral que al nostre
municipi serà un termòmetre del que puga passar en les eleccions locals,
sols un mes després, unes
eleccions locals que esta
volta coincideixen amb les
europees.
A hores d’ara ja es coneixen els candidats i
candidates de les quatres
formacions locals que
concorren a les eleccions,
i val a dir que en els tres
primers casos es repeteix

el candidat o candidata de
fa quatre anys: Magdalena
Martínez Martínez que es
presentara per quarta volta a l’Alcaldia pel PP, Julio Sanjuán Martínez pel
PSOE i Joan Lluís Escoda Parra per Compromís,
mentre que la novetat la
trobem en Esquerra Unida, que presenta a Malena
Martínez Ferris, mentre
que l’actual regidor de la
formació, Ángel Troncoso, ocuparà el segon lloc
en la llista electoral.
S’obrirà doncs un nou
període on els missatges
de les diferents formacions per guanyar el desitjat vot sonaran com ho
han estat fent durant tota
la legislatura, presumiblement amb la crítica dels
populars pel gasto de les

inversions de l’Equip de
Govern, qui segons el Partit Popular no formen un
equip cohesionat, mentre
que per part de les tres
formacions
actualment
governant -PSOE, Compromís i Esquerra Unidaes defensarà el canvi a millor en el poble pel que fa
a cultura, major inversió
en festes, promoció turística, o la millora en Servicis Socials, especialment
en àrees d’atenció a les
persones majors o dependència, entre altres. Amb
les festes de pel mig com
en altres ocasions que faran reduir la campanya
electoral a Biar a menys
de dos setmanes, el poble,
com sempre, tindrà l’última paraula.

Biar condemna una vegada més la
violència masclista

TERCERA CATEGORIA:
Lucía Coloma Francés: 2ª CLASSIFICADA
Adriana García Francés: 3ª CLASSIFICADA
BENJAMÍ:
Lucía Rodríguez Martínez: 2ª CLASSIFICADA
Julia Carmona Puerto: 4ª CLASSIFICADA

informació del teu poble

EDUARD GARCIA

E

l passat dilluns es va
convocar per part de
la Regidoria d’Igualtat
una nova concentració
en rebuig dels últims assassinats maclistes. Tres
dones -dos d’elles al País
Valenciàassassinades
per les seues parelles o
ex-parelles. Unes desenes
de persones s’aplegaren a

la plaça de l’Ajuntament
de Biar per retre un respectuós minut de silenci
de solidaritat amb les víctimes de la violència masclista, el condol amb les
seues famílies i el rebuig a
la violència masclista.
Entre els veïns i veïnes
es va poder veure una representació de diferents
associacions locals com

ara Flama Violeta, l’Associació de Dones de Biar
o la Plataforma de Jubilats i Pensionistes, a qui
es sumaren membres de
la Corporació Municipal
com ara l’edil Cristina
Hernández, el regidor
d’Igualtat Joan Lluís Escoda, Laura Valdés o l’edil
de Servicis Socials Ángel
Troncoso, així com José
Soler per part del grup de
l’oposició

Tania Vidal Sánchez classificada per al
Campionat Autonòmic de Patinatge
CLUB DE PATINATGE VILA DE BIAR

D

Lucía, Gema, Mar, Tania, Andrea, Bárbara y Nerea

issabte
passat
13
d’Abril es va celebrar a
Alcoi el Campionat Pre-Autonòmic de la Comunitat
Valenciana de la modalitat
de Lliure Individual de les
categories Cadet, Juvenil,
Júnior, Sènior i Tercera Categoria.
Ha sigut en aquest campionat on per primera vegada s’ha puntuat amb el Sistema Rollart a la Comunitat
Valenciana.
En aquesta ocasió la patinadora del Club Vila de
Biar que ha participat en

categoria Cadet ha sigut,
TANIA VIDAL SÁNCHEZ, i
va obtindre un 2n lloc com a
resultat.
En aquest cas TANIA,

s’ha classificat per a participar en el Campionat Autonòmic que se celebrarà els
pròxims dies 4 i 5 de Maig a
Alberic.

Biar Digital - La

informació del teu poble

ABRIL 2019 | Número 4

Olimpíades de
filosofia i geografia
A l’autor o autors de la crema
d’un contenidor el passat dia de
Sant Josep en les immediacions
de la Bassa la Vila.

A Toni Doménech, per la seua
labor incansable per l’ensenyament i la seua dedicació als xiquets i xiquetes a Biar durant més
de tres dècades.
En els esports l’enhorabona al
Club de Pàdel de Biar per la seua
iniciativa solidària un any més, i
també a Ana i Cristóbal Camarasa, que guanyaren el campionat
autonòmic universitari d’orientació en representació de la seua universitat, la Miguel
Hernández d’Elx (UMH).
A la soprano biaruda Teresa
Albero, única referent de l’Estat
espanyol seleccionada per a l’exclusiu programa d’alt perfeccionament que ofereix l’Òpera de
Naples a Florida.

En l’àmbit social rotllets i
fogasses per a les entitats organitzadores de les Jornades Feministes de Biar, per al Grup de
Mares i Pares que treballen per
dotar a Biar de la figura d’un tècnic o tècnica de joventut, i també per a l’IES Biar, qui
reivindica un canvi de model per parar el canvi climàtic
amb els #Fridaysforfuture (Divendres pel futur).

Tel.96 581 00 62 · info@ceramicamaestre.com

YAIZA VILAPLANA FRANCÉSzELENA
SANJUÁN ESTEVAN

R

ecentment, l’IES BIAR
ha participat en diverses de les olimpíades de
la Universitat d’Alacant.
L’olimpíada de filosofia,
celebrada el 28 de Febrer, i
l’olimpíada de geografia, el
8 de març.
En primer lloc, un grup
d’onze alumnes de l’IES
BIAR vam participar en
l’olimpíada de filosofía el
dia 28 de febrer. Prèviament, ens havien preparat
durant setmanes. La preparació va consistir en la
lectura i posterior reflexió
sobre diversos textos filosòfics en grup, de manera
que les hores es convertiren en converses entre
amics sobre temes que habitualment no tractem,
sent així molt amenes. Per
poder dur-la terme, vam
comptar amb l’ajuda dels
dos professors de filosofia
del centre, Teresa i Rafa,
qui ens van acompanyar a
la Universitat d’Alacant.
La jornada de l’olimpíada començà a les huit i
mitja del matí, hora en què
eixirem de Biar. Una vegada vam arribar a la universitat després del trajecte en
autobús, que compartirem
amb altres alumnes d’Onil
i Villena, ens dirigirem a la
classe assignada i un professor de la universitat ens
explicà en què consistia la
prova, el temps que disposaríem i altres aspectes necessaris per a la realització
de l’examen, malgrat que ja
estàvem assabentats.
Després de l’hora i mitja
en què havíem de realitzar
una dissertació, tots els
alumnes que participarem,
juntament amb Teresa i
Rafa, donàrem un passeig
per la universitat, fent una
parada a la cafeteria per esmorzar. En aquest descans
aprofitàrem per a compartir impressions sobre
la prova, sent aquestes de
tota mena, tant positives
com negatives.
A continuació, els membres de la facultat de Filosofia i Lletres de la UA van
realitzar una breu xarrada
per explicar dates d’inte-

rés sobre aquesta facultat
i l’olimpíada de Filosofia. Per exemple, ens van
contar que aquesta última havia sigut de les més
multitudinàries, amb més
de cinc-cents participants
només a la província d’Alacant. Finalment, vam emprendre el camí de tornada
a Biar, arribant a l’institut
vora les dos del migdia.
Una setmana més tard
va ser l’olimpíada de geografia i sis xiques del grup
de geografia de segon de
batxillerat ens vam decidir
a participar. Es va celebrar
el dia 8 de març, i aprofitant el dia de la dona es va
fer una menció especial al
treball de les dones en la
geografia.
El dia 8 de març vam
agafar camí les 8 xiques
i Maria José, la nostra
mestra de geografia, i ens
vam dirigir a la Universitat d’Alacant. En arribar a
la UA vam anar a esmorzar per carregar les forces
per a la posterior prova.
Aquesta prova consistia
en 50 preguntes tipus test
sobre geografia, tant física
com humana. La participació d’aquest any, encara
que va ser de les més nombroses durant els últims
anys, va ser molt menor
que en l’olimpíada de filosofia, amb una diferència
de quatre-cents alumnes.
Van anar cridant a cadascú dels participants per fer
la prova i anàvem passant
a l’aula i agafant lloc. Les
preguntes tipus test havíem de contestar-les en
un temps de 45 minuts i a
totes ens va donar temps a
acabar-les.
En acabar la prova
vam estar comparant re-

sultats i, per a la nostra
sorpresa, els resultats no
anaven mal encaminats.
Mentre es feia la correcció
de totes les proves, vam
poder descansar i esmorzar. Més tard, ens van fer
una xarrada sobre el despoblament, un tema que
preocupa molt actualment
i veiem dia a dia a les notícies.
Per finalitzar la jornada, es va fer entrega dels
premis. Hi havia un tercer,
un segon i un tercer premi
per a les més altes qualificacions en la prova. A més
a més, després es va fer
entrega de nou accèssits
(30€ per a la llibreria de la
UA) per aquells que també
van obtenir un bon resultat. I, per a la nostra sorpresa, una de les alumnes
de l’IES BIAR va rebre un
accèssit, Yaiza. L’emoció
ens va poder a totes quan
vam sentir el seu nom, sobretot a Maria José. Sincerament, cap de les sis
esperàvem obtenir un bon
resultat.
En general, les dues
olimpíades van ser molt
interessants i nutritives
per als participants. A més
a més, ambdues van ser
útils per a fer un bon ambient de grup i conéixer
la Universitat d’Alacant.
En definitiva, animem als
alumnes del centre a participar en properes olimpíades, ja que a banda de
compartir
l’experiència
amb altres companys de
l’IES i aprendre sobre
assignatures
diferents,
passes unes hores molt
divertides i entretingudes,
independentment del resultat de la prova.
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Vicente Esparza

E

l Club de Pàdel Biar va
nàixer fa 6 anys amb l’objectiu de fomentar l’esport del pàdel entre la gent del poble i també
entre totes les persones aficionades que volgueren acostar-se a ell.
Entre les seues activitats el club
compta amb una escola de pàdel
tant per a xiquets i xiquetes, com
per adults.
A més a més, al llarg dels anys
el club ha realitzat diversos campionats, alguns d’ells de convivència, amb un bon ambient. Estos
últims consisteixen en un campionat d’un cap de setmana, de
divendres a diumenge, en el què
s’aprofita per organitzar un dinar
el dissabte per a les persones que
hi participen.
Des del principi el club ha
volgut donar-li un enfocament
social i solidari a les seues activitats. Mostra d’això, és que porta
ja quatre anys seguits organitzant
un torneig benèfic en el què tota
la recaptació, més de 1.000 euros
-gràcies a la gent que compra paperetes i a les patrocinadors-, ha
estat destinada any rere any a una
associació que necessita una ajuda
econòmica.

El primer any va ser per a l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) amb la seua secció de
Biar que ajuden a les persones
afectades pel càncer i a les seues
famílies. El segon torneig benèfic
el vam fer destinat a APADIS, que
treballen amb la intervenció de
persones amb diversitat funcional
intel·lectual. El tercer any, per a la
Red Sanamente. Es tracta d’una
fundació dedicada a la promoció
de la salut mental, la intervenció
i la rehabilitació de persones amb
problemes de salut mental.
I el quart any, aquest 2019, per
a Somriures, associació de persones amb diversitat funcional i les
seues famílies que reivindiquen la
creació de recursos per a disposar
de l’atenció necessària i adequada,
més en concret volen reivindicar
que una vegada acabada l’etapa escolar, al complir els 21 anys
d’edat, no disposen dels recursos
suficients per poder continuar atesos i tindre una vida digna.
En els pròxims anys volem seguir amb aquesta iniciativa col·laborant al màxim amb més associacions.

V

icente Esparza és un pintor
biarut reconegut, que ha
exposat bona part de la seua obra
en Biar i la contornada, però també a ciutats tan importants de l’Estat com Alacant, Oviedo o Madrid.
A nivell internacional, ha participat en exposicions col·lectives a
Nova York i a ciutats de Brasil o
Alemanya. Una llarga trajectòria
d’algú que ha viscut quasi tota la
seua vida de la pintura.
Ens reunim amb ell al seu taller
per fer un repàs de la carrera artística i esbrinar quins són els impulsos i les inspiracions que el mouen
dins del món de la pintura.
Va ser una formació autodidacta fins que vas trobar un
mestre?
He anat a escoles, però particulars, on no et donaven un títol
quan acabaves que t’acredite com
apte per a alguna cosa. Tot era
molt autodidacta i amb poca base.
La formació és autodidacta però
m’he preocupat des que era molt
jovenet a interessar-me al màxim
en el món de la pintura, per poder ser un bon professional. He
estudiat pel meu compte, he llegit
molts llibres, he vist moltíssimes
exposicions, he anat a escoles...
Pots consultar aquesta entrevista
i moltes altres a www.biardigital.com

“Les obres
passades m’han
ensenyat a fer
l’obra posterior
millor”
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