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Huit anys retratant l’actualitat biaruda a través del web
EDUARD GARCIA

H

uit anys en la vida d’una
persona poden ser molts o
pocs, si bé és cert que eixa xifra
en la vida d’un mitja de comunicació local es pot considerar
un bagatge que comença a ser
respectable. Precisament en
l’editorial de l’anterior número
de Biar Digital en paper fèiem
un recorregut pels mitjans de
comunicació estrictament locals que havien nascut -i aca-

bat- a Biar. Com ara la revista de
l’associació juvenil de Biar “La
Simpatía” (1969-1971) de curta
vida, un butlletí amb els mitjans
d’aquella època lligat al dia a dia
d’esta associació. D’altra banda
també el butlletí “Què podem
fer?”, lligat a l’Associació Cultural de Biar (1973-1978) que també reflectia el què fer diari de
l’època al llarg trenta números
de tirada bimensual que tenien
entre quatre i huit fulls.

El passat 12 de febrer l’edició
digital de Biar Digital va complir
huit anys, amb més de 200 entrevistes publicades, més de 150
vídeos i vora 3.500 articles entre
notícies, articles d’opinió, cròniques o les pròpies entrevistes.
Ara per ara toca treballar per un
nou disseny en la web, per continuar oferint continguts atractius
però de forma visualment més
agradable, treballar per acabar
de superar l’obstacle que per a la

supervivència dels mitjans menuts està suposant la crisi econòmica que ha portat aparellada la
crisi econòmica ampliant el nostre planter d’anunciants i subscriptores i subscriptors. Només
podem desitjar molts més anys
al vostre costat i bufar els cirets
un any més amb el desig que
per una volta els interessos de
les persones estiguen per damunt dels interessos econòmics
i bel·licistes.
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La passada nit de dissabte agreuja
el problema amb els locals de joves
EDUARD GARCIA

E

ls problemes que des
de fa temps venen
arrossegant-se amb els
locals de joves, ja siguen
llogats per ells i elles o propietat d’algun familiar proper, fa temps que són presents a Biar. Un aspecte
que al principi era preocupant per la falta de prevenció en el compliment de les
mesures sanitàries però al
qual, i amb el temps, s’ha
anat afegint la problemàtica per al descans dels veïns
i veïnes que tenen algun
d’estos locals a prop.

És el cas de la nit de
dissabte a diumenge passada, on en diferents punts
del poble es concentraren
desenes de joves “de festa”: a l’avinguda del País
Valencià -on un bon grup
de joves bevien de matinada en un dels bancs-,
al carrer Sant Antoni o al
carrer Carrils -en diferents
locals de joves-, en este últim especialment, ja que
desenes de joves realitzaren un botellot a les portes
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d’un d’estos locals a partir
de la una de la matinada,
pertorbant el descans dels
veïns i veïnes de la zona,
que davant la situació
avisaren la Policia Local,
que es va personar allà
per desallotjar els menors
d’edat i la resta de gent
jove concentrada.
Tot i això, cap a les
tres de la matinada van
haver de tornar a avisar
la Policia, ja que els joves
s’havien tornat a concentrar per beure novament al
carrer, un fet que està prohibit, com sabem, així com
la venda a menors d’edat,
però no només això, ja que
no mostraven cap tipus
de respecte cap al descans
dels veïns i veïnes de la
zona.
Actes vandàlics

Segons alguns veïns els
efectes de la nit no només
van ser pertorbadors per
al dret al descans del veïnat, sinó que també alguns
contenidors de la zona que
s’utilitzen per dipositar la
brossa haurien sigut tom-

bats, presumiblement pels
propis joves que realitzaren el botellot. A més a
més haurien aparegut fins
a cinc o sis vehicles particulars amb algun dels espills retrovisors trencats, i
fins i tot una veïna hauria
denunciat que el seu cotxe
va amanéixer ratllat amb
algun objecte metàl·lic.
Tot i això no han sigut
els únics efectes, ja que
alguns carrers del poble,
com és el cas dels Carrils,
on haurien deixat les restes de la festa en la via pública i en zones pròximes,
com es pot apreciar en les
imatges.
Una situació que ha
empitjorat la situació
sanitària

tindre un local obert, amb
els costos que suposa. Un
problema al què s’ha afegit
l’actual situació sanitària,
on la gent més jove ha vist
que tot i que per la seua
edat podien gaudir de més
llibertat o un horari més
ampli per tornar a casa els
dies festius, però que pel
confinament domiciliari
de març a maig de 2020 i
les restriccions sanitàries
posteriors, o el fet que els
locals d’hostaleria o oci
nocturn han patit les conseqüències de la crisi sanitària i no han pogut obrir,
han frustrat finalment
bona part de l’oci de molts
joves.

Instàncies
l’Ajuntament

a

Algun dels veïns i veïnes afectades per la situació ja hauria presentat
ahir mateix una instància a les dependències
de l’Ajuntament de Biar
i també davant la Policia
Local per queixar-se de la
situació. Com és normal,
esta actitud de fer aldarulls
al carrer a altes hores de la
matinada, cridar, cantar,
o altres, així com beure
alcohol a la via pública,
contrabé l’Ordenança Municipal relativa a Protecció
del Medi Ambient contra
sorolls i vibracions.

Com és sabut, este és un
problema que es dóna en
molts altres llocs, i és que
habitualment la gent més
jove busca abaratir costos
en la compra de l’alcohol
lluny dels locals d’oci habituals, on, com és natural
s’ha de pagar per una activitat econòmica i man-

La desocupació baixa en set persones durant
el mes de gener a Biar
EDUARD GARCIA

E

l passat mes de gener
ens deixa la situació
de desocupació -en la que
actualment es troben 217
veïns i veïnes- amb una
baixada de 7 persones que
han deixat les llistes de
l’atur.
Les dones continuen
constituint la majoria de
persones que es troben en
desocupació, amb 142 treballadores respecte a 75
treballadors, mentre que
els majors de 45 anys són
la franja d’edat on es concentra l’atur al poble, amb
151 persones -49 homes i
102 dones-.
Pel que fa als treballadors i treballadores entre
25 i 44 anys sumen un
total de 54 persones en
desocupació -37 dones i
17 homes-, mentre que els
menors de 25 anys tenen

12 persones inscrites en
els serveis de búsqueda
d’ocupació -9 homes i 3
dones-.
Per sectors, el terciari
-els serveis- és el més castigat amb 115 persones en
situació de desocupació,
seguit pel sector de la indústria -el secundari- amb
72 persones, mentre que
les persones joves sense
una ocupació anterior,
l’agricultura o la construcció tenen uns nivells més
moderats.
68 contractes durant el mes de gener
Pel que fa a la contractació o persones que s’han
donat d’alta amb activitat
pròpia es signaren un total
de 68 contractes durant el
mes de gener, 41 en el sector de la indústria, 17 en
serveis, 9 en la construcció i 1 en el sector prima-

ri, l’agricultura. Pel que fa
a sexes la majoria van ser
homes amb l’inici d’un
contracte temporal (37),
pel que fa a les dones, també foren la majoria amb un
contracte temporal (15), en
contraposició a començar
l’activitat laboral amb un
contracte indefinit o que es
convertisca en indefinit.
Diferència entre dades d’atur i afiliació a
la Seguretat Social
L’atur únicament mesura si les persones en
situació de desocupació
segueixen o no apuntats a
les llistes del Servei Públic
d’Ocupació Estatal; sí una
persona deixa de comptabilitzat en esta llista, les
raons de l’eixida poden ser
pel fet que ha trobat treball
però també, perquè s’han
desapuntat de la llista oficial (una cosa freqüent
entre els aturats que no

tenen dret a prestació o ja
l’hagen esgotada), perquè
s’han anat del país, etc…
D’altra banda, les dades
sobre afiliació es refereixen a totes aquelles persones la relació de les quals
amb la Seguretat Social
és d’alta per raó del seu
treball (població ocupada). No inclouen els que
cotitzen per altres motius
(perceptors de prestacions
de desocupació, convenis
especials obtenció de convenis especials, prestació
sanitària.
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Isabel Tañá Sanz pren possessió
com a nova notària de Biar

La soprano biaruda Teresa
Albero recupera l’obra de
Dolores Sendra gràcies a la
Fundació Salom Sabar

DEP. COM. COL. NOTARIAL VALÈNCIA

C

omunitat Valenciana, febrer
de 2022: La notària Isabel
Tañá ha cessat en la seua notaria
de Santa Coloma de Queralt (Tarragona) i ha pres possessió de la
seua plaça a Biar.
La notaria d’Isabel Tañá Sanz
està situada en la mateixa adreça
de la vacant de l’anterior notària,
María Teresa Peñalva Ribera,
al carrer Josefa Aynat Amorós,
número 3, baix; telèfon: 865 612
999.
Aquesta presa de possessió es
produeix després de la publicació
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del Decret 3/2022, de 14 de gener, del
Consell, de provisió de notaries
en la Comunitat Valenciana per
a Alacant, Benidorm, Castelló de
Rugat, Albal, Pego, Biar i Alcàsser
en virtut del concurs convocat per

Resolució de 18 de novembre de
2021 i resolt per Resolució de 20
de desembre de 2021 de la Direcció General de Seguretat Jurídica
i Fe Pública.
Per tant, amb la presa de possessió d’Isabel Tañá, Biar torna a
disposar d’un notari en la localitat.

Queixa veïnal per la falta de
neteja dels carrers del centre
històric

EDUARD GARCIA

I

ndependentment de qui ostente l’Alcaldia o la Regidoria
de Neteja, en els plenaris municipals que se celebren cada mes
una de les queixes habituals de
l’oposició sol ser l’estat dels carrers pel que a la seua neteja, habitualment es posa en valor que
el turisme és un dels principals
atractius del poble.
Val a dir que per part d’alguns
veïns i veïnes han volgut mostrar
la seua queixa a través de Biar
Digital per l’estat de la neteja
d’alguns dels carrers del centre
històric de Biar, algun dels veïns
que viuen en esta zona del poble

ha expressat que s’ha d’entendre
que l’empresa concessionària
per a prestar el servici hauria
d’atendre millor estos carrers, “al
cap i a la fi per això paguem les
nostres contribucions, per a que
els serveis públics funcionen”,
han apostillat.
D’altra banda també s’ha volgut cridar l’atenció sobre l’estat
que presenten alguns dels contenidors soterrats en altres zones
del poble, com el de la fotografia
que acompanya la notícia. Com es
pot veure un dels contenidors de
paper i cartró està ple i el veïnat
es veu obligat a deixar-ho al costat
del contenidor perquè no cap.
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L

a soprano i musicòloga valenciana Teresa Albero, nascuda
a Biar, ha sigut una dels cinc premiats en la quarta convocatòria
dels premis IMPULSA CULTURA
creats i atorgats per la Fundació
Salom Sabar.
El projecte Dolores Sendra in
memoriam pretén divulgar l’obra
per a veu i piano de la compositora
valenciana Dolores Sendra nascuda a Pego (1927-2019) mitjançant
una labor d’investigació que abasta un procés d’investigació que
part de l’estudi dels manuscrits
fins a la realització d’un recital
amb la interpretació de les seues
obres.
Teresa Albero, que pertany a
l’associació nacional Dones en la
Música, ha apostat sempre per
divulgar i traure a la llum l’obra
d’artistes com Matilde Salvador,
Dolores Sendra, López Artiga
entre altres. En paraules de la
soprano, “la millor manera de

divulgar l’obra de les compositores és interpretant-la”. Per
aquest motiu, Albero va presentar aquest projecte a la Fundació
Salom Sabar. Una aposta per la
cultura i per la investigació per a
donar el lloc que es mereix a una
de les compositores valencianes
més brillants de la Comunitat Valenciana juntament amb Matilde
Salvador.
El projecte comptarà amb el
pianista nascut a Dénia, el mestre Francisco Cholbi, qui ja ha
col·laborat en nombrosos recitals
i òperes amb la soprano Teresa
Albero. La soprano, que enguany
té una important agenda que la
portarà al Palau de la Música de
València així com a altres auditoris i teatres, pretén amb el projecte Dolores Sendra in memoriam
donar llum als manuscrits de la
compositora valenciana així com
visibilitzar i divulgar la seua obra
en els escenaris.
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El Ple municipal aprova mocions pel 8 de Març i
denunciant la invasió militar d’Ucraïna
EDUARD GARCIA

E

l passat dilluns 28 va tindre
lloc la sessió ordinària del
plenari de l’Ajuntament de Biar
corresponent al mes de febrer,
entre altres es va aprovar l’acta
de la sessió plenària anterior
per donar lloc als informes i decrets d’Alcaldia:
Tot i això i en primer lloc
va tindre lloc una declaració
institucional llegida per part
de la primera edil, Magdalena Martínez, consensuada pels
tres grups municipals per condemnar “la invasió de Rússia al
seu país veí, Ucraïna”, oferint
en tot cas suport per part de
l’Ajuntament.
Informes
i
decrets
d’alcaldia
Entre altres es va informar
sobre la celebració del Carnestoltes amb especial assistència
dels xiquets i xiquetes, tot i que
l’oratge no va acompanyar massa. Sobre la finalització de la
contracta de dos persones dels
plans de la Generalitat, sobre la
finalització dels cicles turístics
formatius, sobre una xarrada
informativa sobre digitalització de les empreses el proper
dia 3 de març. Sobre que el dia
12 un bus de Labora vindrà a
Biar per assessorar sobre temes
d’ocupació del servei de la Generalitat Valenciana.
També sobre els actes pel 8
de Març, Dia Internacional de
la Dona Treballadora. També
sobre l’informe remitit als locals d’hostaleria que han de
sol·licitar per posar les terrasses, ja que la situació sanitària
no és tan greu com en mesos
passats i cal tornar a pagar les
taxes i fer la sol·licitud per ocupació de via pública.
Control de subvencions
financerament sostenibles,
anualitat 2022
Es dona compte sense que el
punt trascendisca més
Proposta aprovació provisional de la modificació
ordenança fiscal per prestació de serveis esportius
S’introdueix una modificació
en les taxes dels servicis esportius per a beneficiar a les persones majors de 65 anys, usuaris
molt actius del poliesportiu
segons el regidor d’Hisenda.
Actualment tenen una bonificació del 10%, es modifica per

tal que en els bonos de 30 usos,
que és el que més es gasta, serà
de 12’50 €, per als no abonats,
es redueix a la meitat per als
abonats, i serà de 25 € per als
no abonats -també una rebaixa
del 50%-. El punt s’aprova per
unanimitat.
Proposta aprovació provisional de la modificació
de l’art. 8 de l’OOFF del
ICIO
S’evita el volum de burocràcia per a la ciutadania, sent
més àgil, a l’hora de realitzar
obres que siguen d’especial interés en el centre històric, una
vegada aprovada pel ple que ha
d’aprovar-la, i així es bonificarien les taxes per obres municipals. Des de Compromís també
s’agraeix el gest de l’Equip de
Govern a la proposta del Grup,
per fomentar d’alguna manera
la vida al centre històric de Biar.
Proposta aprovació provisional modificació Ordenança
Fiscal increment del valor de
terrenys de naturalesa urbana IVTNU
Més popularment conegut
com a “plusvalia municipal”,
per sentència del TC es considerava que no estava ben regulat, ja que per transferència
d’immobles hi hauria un menor
guany. Es deixa oberta la possibilitat que els ajuntaments regulen els tipus impositius, aleshores es regula per estar dins
del termini, i passarà del 24% al
20% de tipus impositiu.
Així
mateix
s’introduïrà
una bonificació del 50% en cas
d’herències, sempre i quan siga
entre descendents o ascendents,
per exemple en el cas de nebots
o nebodes o no deixar l’herència
a familiars no es podria aplicar
la bonificació. Per a Asun Gregori com a portaveu del Grup
Socialista va avançar que el vot
dels socialistes seria favorable, i
pel que fa a Compromís també
va afirmar que el seu vot seria
favorable ja que està bé regularho per tal que els veïns i veïnes
“no hagen de pagar dues vegades per una mateixa cosa”. La
moció s’aprova per unanimitat.
Aprovació
provisional
del Pla d’actuació municipal enfront del risc
d’incendis forestals i del
Pla territorial municipal
front d’emergències de
Biar

Als plans se’ls ha donat el vist
i plau per part de la Generalitat,
i una vegada fet això passa a
termini d’al·legacions, una vegada passe eixe temps si no hi
ha al·legacions que s’hagen de
resoldre s’aprovarà de forma
definitiva. Una pla important
donada la gran massa forestal
al terme municipal de Biar. Per
part d’Asun Gregori es demana
que se li done publicitat i es faça
públic a través de xarrades al
poble, per saber les actuacions
que s’han de fer en cas d’un incendi forestal, tot esperant que
no es produïsca cap problema.
El punt es va aprovar per unanimitat.
Moció conjunta 8 de
març, Dia de la dona
S’aprova per unanimitat
un any més la moció pel 8 de
Març, Dia Internacional de la
Dona treballadora. En paraules
del portaveu del Grup Popular,
José Luís Valdés la igualtat ha
de passar de ser formal, com es
reconeix en els textos legals, ha
de ser també real. En favor de
les discriminacions positives i
que la presència de la dona siga
visible en llocs de lideratge, foment de l’ocupació femenina,
etc... ja que “si no s’aconsegueix
la igualtat real no podem parlar
d’igualtat”, tot i haver-ho aconseguit la igutalt formal.
Asun Gregori va posar èmfasi
en que “colpeja en el cor de les
nostres democràcies el fet que
no hi haja igualtat entre dones i
homes”. Va criticar qui nega encara hui els drets de les dones,
així com en la lluita de les dones
contra el canvi climàtic, un dels
majors desafiaments del nostre
segle, en paraules d’Asun Gregori. Alavant també les polítiques del Govern central en esta
matèria, criticant qui menysprea el feminisme i amenaça les
conquestes dels drets de les do-

nes: “més feminisme és més democràcia”, va sentenciar l’edil
socialista.
Per la seua banda Joan Lluís
Escoda, com a edil de Compromís va demanar que no
foren soles unes paraules en
una data assenyalada, sinó que
la igualtat real siga un full de
ruta, i que l’Ajuntament ha de
donar exemple. “Feminisme és
sinònim d’igualtat”, segons Escoda, qui també va recordar que
no podem entendre un món on
totes i tots som persones i que
tot i les dificultats en legislar
podem aconseguir millorar la
nostra societat.
Moció de condemna a la
invasió d’Ucraïna
Es llig la moció conjunta dels
tres grups a l’Ajuntament de
Biar, es denuncia i es condemna la invasió militar d’Ucraïna
per part de forces russes, així
com l’ús de la força. Demanant
que es respecten les fronteres ucraïneses protegides pel
dret internacional, així mateix
l’Ajuntament va voler expressar el seu compromís amb els
principis democràtics, recolzant també les actuacions del
Govern d’Espanya per posar fi
a la invasió militar. Expressant
també al poble ucraïna la solidaritat del poble de Biar, i als
112.000 ucraïnesos i ucraïneses
que resideixen a l’Estat espanyol actualment. A més a més es
va oferir que Biar podria ser lloc
d’acollida per a les persones refugiades d’Ucraïna que pogueren necessitar-ho. Per la seua
banda el portaveu del Grup Popular va condemnar la invasió,
així com va lamentar el drama
humanitari que s’està produïnt.
Per la seua banda Asun Gregori va comentar que Biar és
municipi d’acollida i va preguntar si seria possible que l’alberg
-de titularitat de l’IVAJ- que
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poguera acollir persones refugiades, Gregori va lamentar que
estes coses passen en ple segle
XXI, tot i mostrar-se contenta
pel consens entre les forces polítiques locals representades a
l’Ajuntament. Així mateix va demanar que des de l’Ajuntament
es comunique a la Generalitat la
disposició de Biar a ser municipi d’acollida.
Segons Escoda, finalment,
“la guerra no és solució de
tot”, i que el diàleg, la paraula
i el consens són els que ens han
d’ajudar a avançar. Posant ènfasi en la necessària lluita contra la violència, segons Escoda
es quedava amb un missatge
de consens i que Biar té les
portes obertes i que és municipi d’acollida. La moció també
s’aprova per unanimitat.
Precs i preguntes de gener
Grup Socialista
Sobre per què no es deixen
les banderes a mitja asta quan
la Generalitat decreta dies de
dol es refereix l’alcaldessa que
no s’havia rebut cap notificació. També sobre si es crearà
la Regidoria d’Igualtat per
l’aprovació del Pla d’Igualtat,
document que obliga a crearla s’afirma que es recuperarà.
També sobre si s’està planificant crear la plaça d’arxiver municipal es comenta l’alcaldessa
que no es crearà perquè ja hi ha
molts per a crear un administratiu simple, i la complicació
de fer-ho, posat que Cristóbal
Payá ho feia de forma altruista i és complicat trobar una
persona que ho faça. Sobre la
implantació de les plantes fotovoltaiques es comenta que no
hi ha cap aprovada de moment
per part de la Generalitat, i que
la setmana passada es va fer un
Consell de Participació ciutadana on dues de les empreses que
volen implantar-se van exposar
els seus projectes, afirmant que
l’única autoritzada és la que
linda amb el terme municipal
de Beneixama on poden començar les obres. També sobre
la situació de l’alberg municipal
està concedit des de 2020 a una
empresa privada una concessió,
i que estan acondicionant i a
partir d’abril començar a rebre
reserves i obrir les seues portes.
Grup de Compromís
Per part de Compromís es
va preguntar per les senyals al
carrer Sant Cristòfol, davant
del Supermercat Sant Cristòfol,
per part de Roberto Díez s’actua
com s’indica en l’Ordenança
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Municipal que afirma que els
negocis poden tindre lloc per
a càrrega i descàrrega, en este
cas es millora el servici per als
clients de l’establiment per a
carregar la compra en els seus
vehicles particulars.
Precs i preguntes de febrer
Grup Socialista
Per part d’Asun Gregori es va
preguntar, entre altres, per un
xicotet mur al llavador municipal sobre quan s’arreglarà, ja
que és una zona turística i dóna
mala imatge. També sobre algunes goteres als vestidors del poliesportiu municipal, també sobre l’actuació per al nou Centre
de Dia a Biar, sobre l’adeqüació
de l’edifici del CEIP Mare de
Déu de Gràcia a la plaça del
Convent, preguntant si es realitzarà un altre tipus d’actuació
després de la visita de la diputada provincial de Benestar Social. També es va preguntar per
la problemàtica amb els locals
privats de joves i les molèsties
ocasionades al veïnat durant
els caps de setmana, sobre les
respostes de la Regidoria de
Joventut per donar alternatives
als joves i que estes situacions
es pal·lien. També sobre per
què no es va promocionar la
reunió del Consell de Participació ciutadana per conéixer dos
dels projectes de plantes fotovoltaiques que es volen instalar
a Biar.
Grup de Compromís
Per la seua banda, Escoda va
celebrar la creació de la Regidoria d’Igualtat, i va suggerir que
l’Ajuntament s’informe a través
de la Conselleria pertinent per
tal que alguna persona se’n puga
fer càrrec per la importància de
l’arxiu municipal de Biar, “dels
més importants de tota València” segons Escoda. També
sobre la falta de neteja dels carrers del centre històric, també
va afirmar que s’havia demanat
un informe policial sobre el que
havia passat durant la passada
nit de dissabte amb els botellots
als Carrils i el carrer Sant Antoni, així com denunciant que esta
problemàtica fa dos anys que es
denuncia per part de Compromís i que cal una solució, i que a
més a més hi ha denúncies a la
Guàrdia Civil, en tot cas Escoda
va dir que la gent jove té dret a
l’oci i que en cap cas es criminalitza la gent jove però sí les actituds vandàliques i no respectar
el descans del veïnat.
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La Plataforma Iniciativa X Biar es pregunta
pel compliment de l’acord sobre el Centre de
Dia aprovat la legislatura passada
PLATAFORMA INICIATIVA X BIAR

D

ijous passat, 17 de Febrer,
l’Ajuntament de Biar va emetre un comunicat en què feia referència a la visita de la diputada
provincial de Benestar Social, Mª
Carmen Jover, i a l’entrevista que
va mantenir amb els diferents representants de la Mancomunitat
de Serveis Socials de l’Alt Vinalopó. Davant aquests nous moviments polítics i noves i importants
notícies, volem manifestar el següent:
1r. Mostrar la nostra satisfacció
per l’inici dels tràmits administratius i polítics, per part de la Mancomunitat de l’Alt Vinalopó, per a
la construcció futura d’un Centre
de Dia a Biar. És un moment esperat per molt veïns i veïnes de
Biar i dels pobles conlindants de
Beneixama, La Canyada i Camp de
Mirra.
2n. Però la satisfacció no és completa. Entenem com un aspecte
negatiu en l’escrit de l’Ajuntament
que només es contemple la creació
d’un Centre de Dia. És un avanç
molt important, però desde la
Plataforma creiem que no podem
deixar passar aquesta oportunitat i
demanem que la nova infraestructura sociosanitària tinga un servei
integral amb les places residencials corresponent a les necessitats
comarcals, per donar un servei
digne i de qualitat per als nostres
majors.
3r. No entenem la manca
d’informació sobre totes les decisions que es prenen respecte al Centre de Dia, tant des de
l’Ajuntament com des de la pròpia
presidència de la Mancomunitat
de l’Alt Vinalopó. La visita de la
diputada provincial de Benestar
Social, a més de fer-se la corresponent foto publicitària, podria haver aprofitat la visita per informar
del projecte i escoltar diferents
opinions dels partits amb representació a l’Ajuntament i a les associacions més representatives entre el majors del poble, com poden
ser els representants de la Plataforma de Pensionistes i Jubilats de
Biar i els representants de la Junta
Directiva del Centre Social “José
Hernández Parra.”
4t. Mostrar la nostra sorpresa pel contingut d’algunes de les
afirmacions que es manifesten en
l’escrit municipal. Estem referintnos al contingut de dos afirmacions que s’exposen a l’escrit referint-se a la diputada provincial
i d’una opinió del propi Ajunta-

ment:
“Així mateix, ha visitat les
instal·lacions de l’antic col·legi
infantil de la Plaça del Convent
que, en un futur, albergarà les
instal·lacions.”
“La redacció del projecte és un
avanç i ara, les mirades es giren
per a demanar finançament i poder readaptar el col·legi d’infantil
en un Centre de Dia. L’alcaldessa
de Biar, Magdalena Martínez, ha
insistit que “aquesta és la ubicació
que va aprovar el Ple en la legislatura passada.”
Volen dir amb aquestes afirmacions que el Centre de Dia no serà
una infraestructura de nova construcció? Són aquests els termes en
què es va aprovar la moció en la
legislatura passada, de reservar els
terrenys del col·legi de la plaça del
Convent? La resposta aquesta pregunta es: NO. El que es va aprovar
al Ple municipal el 29 de Novembre de 2018, exposava el següent:
Con el fin de generar la seguridad entre los vecinos del compromiso de este Ayuntamiento en la
construcción de un Centro de Dia
se formula la siguiente PROPUESTA:
PRIMERO: Reservar el espacio
que actualmente está destinado
a las escuelas de primaria de la
Plaza del Convento para la futura
construcción de un Centro de Día,
una vez este espacio deje de usarse
como escuela.
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a todos los grupos
de interés del municipio de Biar,
así como publicarlo en el Tablón
de anuncios.
Com queda clarament exposat, en cap moment l’aprovat fa
referència a cap readaptació de
les instal·lacions del col·legi, sinó
d’una futura construcció d’un Centre de Dia. Esperem que la Sra.
Alcaldessa, aclarisca aquest importantíssim punt, siga presentant
una nova moció al Ple municipal
per revocar l’acord anterior del
Ple del 29 de Novembre de 2018,
o reafirmant-se amb allò que ja estava aprovat.
5è. Si es confirma el canvi radical del Partit Popular incomplint
el que s’ha pactat a la legislatura
anterior, demanem als partits polítics signants d’aquell acord, PSOE,
Compromís i Esquerra Unida, que
valoren públicament aquesta decisió i si estan d’acord amb els canvis
proposats pel Partit Popular.
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Premi a la Millor Producció
audiovisual i al Vídeo Més Innovador
per a alumnes de 3r d’ESO de l’IES
Biar en els Premis FISABIO
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La biaruda Laia Hernández Valls
aconsegueix una beca d’entre
10.000 aspirants per cursar un any
d’estudis a Canadà
EDUARD GARCIA

E

EDUARD GARCIA

L

es i els alumnes de 3r d’ESO
de l’IES Biar de l’assignatura
de Valors i la seua professora, Teresa, han guanyat dos premis de
la V edició del concurs de vídeos
#DeMajorVullSerCom organitzat
per #Fisabio per a donar visibilitat a la dona en la ciència.
El vídeo “El premi és per a…”
s’emporta el Premi a la Millor
Producció audiovisual d’ESO
i Cicle Bàsic d’FP per mostrar
com els hòmens han acaparat en
l’àmbit científic el reconeixement
que pertanyia a les dones. El ví-

deo “Referents” -que trobareu a
continuació- ha guanyat el Premi
al Vídeo Més Innovador d’ESO
i Cicle Bàsic d’FP pel seu ús de
l’humor per a fer palesos els entrebancs als quals s’enfronten les
dones en els estudis científics.
FISABIO és la Fundació per
al Foment de la Investigació
Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana, organisme
dependent de la Generalitat Valenciana. Val a dir que els Premis
s’organitzen al voltant de l’11 de
febrer, Dia Internacional per la
Visibilització de la Dona i la Xiqueta en la Ciència.

n l’espai “Estudiant fora” de
Biar Digital es recullen les experiències de desenes de biarudes
i biaruts que han cursat els seus
estudis lluny del poble, moltes
voltes a l’estranger. Serà també el cas de la jove biaruda Laia
Hernández Valls, qui després de
passar les proves pertinents i gràcies als bons resultats acadèmics
ha guanyat una de les 330 beques
que atorga la Fundació Amancio
Ortega entre 10.000 aspirants.
El premi per a Laia és que
l’any que ve podrà cursar 1r de
Batxillerat a Canadà. Val a dir
que de les 400 beques que atorga la Fundació, 70 són per a estudiants de centres de Galícia, i la
resta, 330, per a centres de totes
les altres Comunitats Autònomes
de l’Estat. D’estes beques 200
són per a cursar el primer any de
Batxillerat als Estats Units i 200
més per fer-ho al Canadà.
És per això que Laia va haver de

realitzar en primer lloc una prova
online per valorar el seu nivell
d’anglés, una vegada superada
esta prova passaven a la següent
fase les i els 1.200 estudiants que
millor rendiment acadèmic havien tingut. A continuació es va
realitzar una entrevista i una prova oral d’anglés, d’on van eixir els
400 estudiants becats i becades,
entre elles la jove biaruda.

El biarut Javi Bernabeu Molina sisé absolut en la
Ultrarunning Barcelona 24 hores
EDUARD GARCIA

E

ls passats 26 i 27 de febrer
Barcelona acollia la Ultraruning Barcelona, una competició
per a corredores i corredors que
va comptar amb participació biaruda, ja que el biarut Javi Bernabeu Molina (Centre Excursionista
Biar), qui precisament resideix a
la capital catalana, va competir en
la prova de 24 hores.
Cal recordar que Bernabeu
s’ha especialitzat en este tipus de
proves que posen a prova la resistència dels atletes, consistent
en fer el major número de voltes
a una pista d’atletisme durant 24
hores.
El nostre veí s’ha mostrat molt
content amb el seu resultat, sent

el sisé classificat absolut -cinqué
dels homes- i superant la marca
de 200 Km realitzats en la prova. Javi va aconseguir també les
seues millors marques parcials
de 100 Km, de 12 hores i de 100
milles. Durant la segona part de
la prova, Bernabeu Molina va haver de baixar un poc el ritme, on a
més a més les sis últimes hores de
la prova, després de tot el cansament acumulat, van ser les pitjors
per a l’atleta biarut.
Tot i això, també s’ha mostrat content, i no només per la
bona classificació i la seua marca,
sinó també per compartir kilòmetres amb diferents referents
mundials, com ara el grec Fotis
Zisimopoulos, guanyador l’any
passat de la Spartathlon o la no-

ruega Therese Falk, rècord europeu i segona millor dona a nivell
mundial de 24 h. El biarut també
ha volgut destacar per a Biar Digital la quarta posició absoluta del
corredor de Beneixama, Miguel
Mataix Gracia, integrant de la Selecció espanyola. Precisament i si
parlem per nacionalitats tots dos
van ser els atletes més destacats
de nacionalitat espanyola durant
esta dura prova.
La prova finalment se la va emportar amb 593 voltes i 237 Km el
romanés Gabriel Andrei Ailenei,
mentre que pel que fa a les dones se la va emportar la noruega
Ranveig Hansen (3r classficiada
absoluta) amb 576 i 230 Km amb
400 metres.

· La Diputació redactarà el projecte del Centre de Dia de la Mancomunitat de l’Alt Vinalopó
· Càritas recauda 1.700 € per ajudar a La Palma
· EU pregunta pel que fa a les plantes fotovoltaiques: Sostenibilitat o sotmetiment
· Biar rebaixa l’impost de la plusvàlua municipal a un tipus impositiu del 20%
Pots consultar aquestes notícies i moltes altres a www.biardigital.com
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L
Biar va celebrar un any més
la festa de Sant Antoni Abat,
una de les més antigues del
País Valencià. Felicitar a la Comissió de Festes pel seu treball.
El mes passat en l’espai
d’opinió recollíem les paraules de Josep Maria Pérez
Romero sobre l’arribada de
Monsenyor Munilla a la Diòcesi Oriola-Alacant. Actituds
xenòfobes i en contra de la
igualtat entre les persones no poden ser tolerades,
dins o fora de les institucions eclesiàstiques.
L’escriptor biarut Pepe
Payá ha donat a conéixer fa
unes setmanes la seua primera obra en valencià, una
traducció d’una de les seues
obres baix el títol “Moriràs
moltes voltes” per part de l’editorial El Toll. Un bon
gest en favor de la nostra llengua.
Aplaudir la iniciativa de
la creació de la Plataforma en Defensa del futur de
l’Agricultura, en defensa del
sector primari i de l’aigua..
Aplaudir la iniciativa de Societeam, comissió dins de l’IES
Biar en defensa dels valors de
l’ecologisme, la igualtat, el feminisme... de fet vam entrevistar el mes passat a una representació de la comissió.

a segona recomanació d’aquest any és “A
l’ombra de l’arbre violeta”, de l’escriptora Sahar
Delijani, “una acusació
punyent a la tirania, un
homenatge commovedor
a aquells que pateixen les
cicatrius i una celebració
de l’etern anhel de llibertat
del cor humà”.
Ambientada a l’Iran
postrevolucionari, aquesta
novel·la es basa en el paoroses vivències de l’autora
i els seus familiars i amics.
La mateixa Delijani va
néixer a la presó d’Evin, a
Teheran, l’any 1983, quan
els seus pares van ser
arrestats per les seues activitats contràries al règim
islàmic.
Així doncs, tres generacions protagonitzen una
història dramàtica guiada
pels anhels de justícia i
llibertat, però encadenada
a la barbàrie d’un present
que no han triat. Vides comunes que s’entrellacen i
que evidencien la repressió, la brutalitat i la injustícia d’un règim, encegat
per les doctrines religioses, que s’imposa amb mà
de ferro.

Una
emocionant
novel·la que esberla les
convencions i que denuncia el perill dels fonamen-

talismes i que podràs trobar a #labibliodebiar.
T’esperem!

José María Francés | Rei Pàixaro durant 32 anys

Puja’t a

BiarDigital
i fes poble!

Subscriu-te al
652 342 158

“La representació que fan de
Sant Antoni al col·legi ha fet
que se sume molta gent jove
a la festa”
Pots consultar aquestes entrevistes i moltes altres més a www.biardigital.com
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Biar reeditarà la zona de marxa
coneguda com “El barrio”

n la memòria de molts biaruts i biarudes, especialment si, com deia –o cantava- el
popular cantautor català Joan
Manuel Serrat, fa vint anys que
tenen vint anys i en amunt, per
aquelles nits de festa al barri de
Santa Llúcia de Biar, més popularment coneguda tant al poble
com en els municipis veïns com
“El Barrio”.
Per tant i tot i estar en ple segle XXI, la moda és allò “vintage”, ja que en anglés queda més
xulo dir-ho que no en valencià o
en castellà. És a dir, la moda per
allò antic, coses de fa dècades
que ara es recuperen i s’adapten
al temps que estem vivint. És per
això que després dels esdeveniments que van tindre lloc el mes
passat a la zona dels Carrils, i altres zones del poble amb els localets de la gent jove biaruda, un
problema que ve arrossegantse de fa temps per pertorbar el
descans del veïnat, els i les joves
s’han defés reivindicant el seu
dret a tindre una zona de marxa
com la que van tindre els que ara
són ja quarentons i quarentones

en amunt, encara que eixa zona
de marxa no tinga una “Dafnis”.
Esta proposta ha sigut escoltada i vista –per les xarxes socials i el WhatsApp- per molts
joves de Biar, que de seguida li
han posat like i han actualitzat
els seus estats en estes xarxes,
fins i tot alguna persona s’ha pronunciat en favor de la proposta
i de rehabilitar “El Barrio” tot
just on estava, al barri de Santa
Llúcia de Biar. Fins i tot i segons
alguns joves la nova Dafnis podria ser “El Racó”, i que a més
a més l’ermita de Santa Llúcia
està allà mateix per als joves que
vulgueren anar a missa el diumenge després de tota una nit de
festa. Cal recordar que esta santa precisament és la de la vista,
i per tant si algun o alguna jove
van un poc “ciegos”, ella sabrà
perdonar-los i millorar la seua
situació per tal que atenguen degudament les paraules del retor
durant la litúrgia, qui també ha
vist amb bons ulls –valga la redundància- la proposta.
Per part de l’Ajuntament, les
reaccions tampoc no s’han fet
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esperar, i han descartat el centre
social per a la joventut que estava pensat fet: “pensàvem donarlos tota l’antiga munyiqueria
adquirida per l’Ajuntament”, en
veu de la regidora de Joventut,
Ana Campos. Qui ha valorat de
forma molt positiva la proposta
de rehabilitar “El Barrio”, i qui
ha concretat que l’Ajuntament
participarà impulsant una xurreria amb fons públics per a
posar-la allà tipus “El Tío Frasquito” a Villena, segons Campos
“som un Ajuntament conservador i volem que la gent jove s’ho
passe bé, però que també vagen
a missa, si van ben alimentats
després d’una nit de festa, la
sessió eclesial els resultarà més
profitosa”, va sentenciar l’edil.

- Paraules o expressions biarudes (no necessàriament
normatives) en perill de desaparéixer -

Estàs fet un panfígol
(Persona que no serveix per a res o que es deixa
entabanar fàcilment. També és una coqueta redona
feta amb ﬁgues seques i ametles premsades)

Talleres Parodi

Tel. 691 47 39 69
Av. de Alcoy, 8 · Biar
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