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L’actualitat de Biar en tres anys i trenta-sis portades
EDUARD GARCIA

E

l passat 28 de gener de 2019,
quan encara no havia entrat
la fatídica pandèmia a les nostres vides, eixia al carrer el primer número de Biar Digital en
paper. Aquell matí un bon grapat de biaruts i biarudes es van
trobar amb la nova publicació a
les papereries-llibreries, altres
el descobriren a la nostra web o
a través de les xarxes socials.
Per curiositat, per voler re-

cuperar les essències del paper
o per la confiança en un projecte consolidat que en gener
de 2019 estava a punt de fer els
cinc primers anys de vida, un
bon grapat de persones adquiriren aquell primer exemplar
que constava de sols quatre
fulls. En l’actualitat la situació
és ben diferent: amb tres anys a
l’esquena, el doble de fulls que
al principi i amb 36 números ja
editats, Biar Digital en paper és
un habitual als establiments del

nostre poble.
Però cal reivindicar qui ens
ha precedit. Si tirem la vista
enrere, trobarem algunes publicacions com ara el butlletí bimensual que editava l’associació
juvenil de Biar “La Simpatía”,
qui va tindre una vida curta entre 1969 i 1971. Com és natural,
la vida d’aquella publicació va
ser la mateixa que l’associació
a qui estava vinculada. Posteriorment, va aparéixer el butlletí
“Què podem fer?”, editant un to-

tal de 30 números, d’entre quatre i huit pàgines, aquell butlletí
vinculat a l’Associació Cultural
de Biar (1973-1978) va tindre
una vida més llarga.
Digníssimes
publicacions
per a l’època que no només es
feien càrrec de l’actualitat de les
entitats que les feien, sinó que
també retrataven aspectes de
la vida pública al poble, com en
l’actualitat fem a Biar Digital en
la versió web i també en paper.
Per molts anys!
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La desocupació baixa en nou persones durant el mes de desembre a Biar
EDUARD GARCIA

E

l passat mes de desembre ens deixa la situació de desocupació -en la
que actualment es troben
224 veïns i veïnes- amb
una baixada de 3’86 punts,
un total de dotze persones han deixat les llistes
de l’atur, mentre que tres
han perdut el seu lloc de
treball, per tant el balanç
se situa en nou persones
menys en l’atur a la localitat.
Les dones continuen
constituint la majoria de
persones que es troben en
desocupació, amb 147 treballadores respecte a 77
treballadors, mentre que

els majors de 45 anys són
la franja d’edat on es concentra l’atur al poble, amb
148 persones.

una ocupació anterior,
l’agricultura o la construcció tenen uns nivells més
moderats.

Pel que fa als treballadors i treballadores entre
25 i 44 anys sumen un total de 61 persones en desocupació, mentre que els
menors de 25 anys tenen
15 persones inscrites en
els serveis de búsqueda
d’ocupació.

Pel que fa a l’afiliació
a la Seguretat Social va
baixar en un 2’27 %, un
total de 33 persones del
municipi van causar baixa
en la Seguretat Social durant el mes passat, ja siga
en el règim general o per
compte propi, que són els
més habituals. Tot i això
tres van causa alta
(dues en règim
d’autònoms i una
en agrari).

Per sectors, el terciari
-els serveis- és el més castigat amb 121 persones en
situació de desocupació,
seguit pel sector de la indústria -el secundari- amb
68 persones, mentre que
les persones joves sense
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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.

Diferència
entre
dades
d’atur i afiliació

Font: SEPE

Biar prepara els Moros i Cristians de 2022
AJUNTAMENT DE BIAR

L

’alcaldessa, el regidor
de Festes, els presidents de comparses i el de
la confraria de la Mare de
Déu de Gràcia treballen
en la preparació dels festejos patronals
La regidoria de Festes
ha anunciat que Biar celebrarà els Moros i Cristians
de 2022. Els presidents
de les set comparses, el
de la confraria de la Mare
de Déu de Gràcia, el regidor de Festes, José Soler
i l’alcaldessa, Magdalena
Martínez, es van reunir
ahir per a iniciar els preparatius de les festes patronals.
Després de dos anys
sense Moros i Cristians,
les entitats que organitzen
aquests festejos han dit sí
a la seua celebració. Així,
els carrers s’ompliran de
música del 9 al 13 de maig
i els masets obriran les
seues portes. Tots els ac-

tes previstos s’adaptaran
a les mesures covid vigents en els primers
dies de maig així com
s’entaularan
converses
amb Sanitat per a establir
els protocols necessaris.
L’alcaldessa de Biar,
Magdalena Martínez, ha
explicat que “estem molt
il·lusionats amb la deci-

sió que hem pres i des del
minut un d’aquest acord
ens hem posat a treballar
perquè les festes de maig
siguen una realitat i que
compten la seua habitual
esplendor”. En aquest
sentit, el regidor de Festes, ha subratllat que “treballarem perquè les festes
siguen el més semblants

possibles a les què coneixem”.
Les desfilades van tornar en el Mig Any, el mes
de novembre. La celebració de la desfilada i les festes en els masets van ser
un aperitiu dels dies grans
així com una prova pilot
per a les de maig.
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La xifra d’altes mèdiques
continua duplicant la xifra de
nous contagis

Fins a sis projectes de plantes
fotovoltaiques busquen implantar-se
en terme municipal de Biar

EDUARD GARCIA

A

PABLO ALCARAZ DEL VALLE

S

egons les dades oficials oferides per la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública, s’han notificat 30 altes mèdiques i 12 nous casos de Covid
19 a data 9 de febrer a Biar. Tot
i això, la tendència a la baixa
pel que fa al ritme d’infecció es
demostra en el fet que la xifra
d’altes mèdiques duplica la xifra
de contagis. El municipi es mantindria en la situació de risc molt
alt de contagi segons el semàfor
sanitari. Els casos diagnosticats
per la prova PCR en els últims
14 dies en serien 60 -un total
de 18 casos menys que a l’últim
balanç-, cal recordar que les dades s’actualitzen cada dimarts i
divendres per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública de la Generalitat Valenciana.
Pel que fa a la incidència acumulada a Biar se situa a hores
d’ara en 1.641 casos per cada
100.000 habitants -baixa en 493
casos per cada 100.000 habitants-, mentre que a Biar s’han
diagnosticat des de l’inici de la
crisi sanitària un total de 1.176
persones de coronavirus.

Publicació de les dades
Des del mes de maig es venen
publicant per part de la Conselleria de Sanitat les dades actualitzades per municipis pel que fa a les
persones que han donat positiu
en el test PCR o que han faltat per
la pandèmia del COVID-19. Tot i
això les dades es recullen a partir
del 30 de gener. Cal recordar que
les dades es publiquen cada dimarts i cada divendres.
PCR. Es tracta d’una prova
que detecta el material genètic
del virus. En les persones amb
símptomes compatibles amb la
COVID-19, la PCR positiva permet identificar-les i aïllar-les. Es
realitza amb una mostra del nas
i la gola, que el professional sanitari extreu amb l’ajuda d’un bastonet. Els resultats poden tardar
unes hores.
Incidència acumulada
La incidència acumulada en els
últims 14 dies a Biar és una dada
que es calcula amb una senzilla
regla de tres assignant els casos
comptabilitzats fins ara en els 14
últims dies als 3.671 habitants
censats a Biar, mentre que la X
correspondria als 100.000 habitants, que és la mostra que s’està
utilitzant per treure’n el resultat.
Un indicador sobre el risc de contagi per a la població.

morenoconsultores@economistas.org
www.morenoconsultores.es
mvl. 674 000 960 | fijo 966 299 699
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ls ja coneguts projectes de
plantes fotovoltaiques que
busquen implantar-se al nostre
municipi, el primer de tots que ve
de lluny als marges de la carretera que comunica Biar amb Banyeres de Mariola i a prop del terme municipal banyerut, i el segon
que estaria projectat als marges
de la carretera que comunica Biar
amb el Camp de Mirra, a l’altura
del Pontarró, caldria afegir-ne
quatre més, almenys de moment.
El primer que s’ha fet públic
ho hauria fet la Nit de Nadal en
exposició pública pel que fa a la
Planta Solar Fotovoltaica (PSF)
“PSF SAFARICH”, que buscaria
ubicació entre els termes municipals de Biar i la veïna localitat de
Castalla a esquenes del Reconco,
terrenys per a la pròpia planta i la
seua infraestructura d’evacucació
amb una potència 43,2 MW.
L’empresa que hauria fet la
sol·licitud és ES GENERACIÓN
VERDE 2 S.L., amb seu social a la
ciutat de València. La instal·lació
està projectada als marges de la
carretera CV-80 a la zona coneguda com “Rambla de la Torre”,
on estaria prevista la instal·lació
dels panells solars fotovoltaics
-terme municipal de Biar-, mentre que a la zona 2, coneguda com
“Barranc de Bodegueta”-terme
municipal de Castalla- estaria
previst la construcció de la subestació elevadora, que comptarà
amb un transformador que elevarà la tensió de 30 a 220 kV. Es
pot dir que els panells serien visibles des de la carretera que utilitzem per anar direcció a Saix, a
la part de l’esquerra anant cap a
esta localitat.
Segons la documentació pública que consta i al no superar els 50
MW de potència la competència
seria autonòmica, i hauria de ser
la Direcció General d’Indústria,
Energia i Mines de la Conselleria

d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball qui
hauria de donar l’autorització,
mentre que per la part ambiental
tindria la competència la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria
d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica. Tot i això cal
tindre en compte que es veurien
afectades terres de conreu, concretament d’olivera i cereal.
Pel que fa a la inversió seria
d’un total de 24.569.467 € per
part de l’empresa. La instal·lació
estaria composada d’un total de
90.828 mòduls fotovoltaics de
550 Wp, que anirien muntats
sobre 2.523 seguidors a un eix
connectats a 12 inversors, que
suposaran una potència nominal
de 43’2 KW. La potència haurà
d’anar connectada mitjançant línia subterrànea de 30 kV entre la
planta fotovoltaica i la subestació
SET Safarich 220/30 kV de 2’2
Km de longitud pel que fa al cablejat. Finalment, el punt de connexió de la central amb la xarxa
es farà amb la subestació “Castalla 220 kV”. D’altra banda i des
de la seua publicació es va obrir
un període de trenta dies hàbils
d’al·legacions contra l’aprovació
del projecte.
En tot cas, si finalment es porta
a terme la instal·lació tindrà una
implantació al terme municipal
de Biar de 50 hectàrees (500.529
m2), mentre que a Castalla en
serien 20’31 hectàrees (203.088
m2), mentre que una tercera
parcel·la quedaria sense ús, un
total de 16’37 hectàrees (163.717
m2) repartides entre els termes
d’Onil i Biar, segons consta en la
documentació. En tot cas si es vol
ampliar la informació es pot fer a
través de la documentació publicada en la web de l’Ajuntament
de Biar.
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El Ple de gener aprova una moció de la
Plataforma en Defensa de l’agricultura
EDUARD GARCIA

E

l passat dilluns 31 va tindre
lloc la sessió ordinària del
plenari de l’Ajuntament de Biar
corresponent al mes de gener,
entre altres es va aprovar l’acta
de la sessió plenària anterior
per donar lloc als informes i decrets d’Alcaldia:
Informes
i
decrets
d’alcaldia
Entre altres es va informar
sobre la possibilitat de la celebració de festes en reunió que
s’ha de celebrar hui amb els presidents de les comparses, així
com es va recordar que el 18 de
febrer es tanca la possibilitat de
rebre escrits o documents i fotografies. L’alcaldessa va agrair
el treball i responsabilitat de la
Comissió de Festes de Sant Antoni per la celebració de la festa
el passat cap de setmana, que es
va haver d’ajornar. També este
mes es procedirà al canvi del
paviment del pavelló del Poliesportiu Municipal. Es va comentar també la participació de
Biar a FITUR dins de l’estand
de Costa Blanca. També es va
informar de la continuació de la
formació de les empreses a Biar
dins del programa SICTEC, així
com d’una formació de cinc
persones mes en el curs de manipulació d’aliments. També es
va informar dins de cultura de
les pròximes obres que es faran
a la Casa de Cultura respecte al
teatre.
Adhesió de Biar al servei
de recollida d’oli usat
Actualment hi ha dos contenidors a Biar per a la recollida
de l’oli domèstic, tot i que per
la desaparició de l’empresa que
que ho feia cal contractar-ho a
través del Consorci del Pla Zonal de residus. Per la seua part,
Asun Gregori, en veu del Grup
Socialista va advertir que abocar un litre d’oli al clavegueram
pot contaminar milers de litres
d’aigua, un bé escàs i imprescindible. Va recordar que el
conveni és per a dos anys amb
dos pròrrogues possibles. Gregori es va mostrar favorable
afirmant que el seu grup aposta
pel reciclatge. Per la seua part
Joan Lluís Escoda també va

avançar el vot favorable del seu
grup, per tant el punt va eixir
avant per unanimitat.
Canvi en el Consell de
Participació Ciutadana
S’incorporen per part de la
comparsa de Blanquets Manuel
Salguero Calvillo i Francisco
Javier Luna Colomina al CPC
que ha canviat la seua Junta
Directiva. Es va donar per part
dels grups la benvinguda a tots
dos.
Moció en defensa del futur de l’agricultura a l’Alt
Vinalopó
Es tracta de protegir i recolzar l’agricultura i l’aigua dels
nostres municipis, com és sabut plou menys i la sobreexplotació dels aqüífers fa que vagen
baixant progressivament els
seus nivells, a més a més de canalitzar-se l’aigua als municipis
de la costa, molt més poblats.
Per part de l’alcaldessa s’avisa
que al ple de Villena també s’ha
aprovat per unanimitat la moció.
Per la seua part Asun Gregori va trobar a faltar alguna esmena per part de l’Ajuntament
de Biar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer pel Pla
Hidrològic que es vol posar en
marxa. Gregori va apostar per
l’ús de les desalinitzadores i de
la cerca de noves fonts d’aigua.
Gregori va avançar el vot favorable del seu Grup.
Per part de Compromís Joan
Lluís Escoda va apuntar un mal
ús dels recursos hídrics per part
de l’ésser humà i que cal rever-

tir una situació creada per nosaltres. Apostant també per les
energies renovables i tornar a
canalitzar aigües residuals, i
evitar la sobreexplotació dels
recursos. La moció es va aprovar per unanimitat.
Precs i preguntes de desembre
Pel que fa a que la llegenda
“Claudo et aperio Regnum” no
està a l’escut de la rotonda de
l’avinguda d’Alacant, es respon
per part de Roberto Díez que
era per una qüestió de disseny
que no es podia incloure. Sobre
la situació de l’hotel Vila de Biar
es comenta per part de Roberto
Díez que s’ha fet un inventari
de tot el que hi ha a l’hotel i que
en tres o quatre mesos s’espera
que alguna altra empresa ho
puga ocupar, que es farà un procés per a traure-ho a concurs
públic. Sobre el no pagament
de 70.000 € a l’any per part de
l’empresa concessionària del
mateix hotel es comenta per
part de Díez que no era viable
per a l’empresa pagar-ho, i que
en cas de no ocupar l’hotel per a
la seua explotació l’Ajuntament
hauria d’haver contractat seguretat privada per vigilar-lo. Pel
que fa a les reclamacions i queixes per WhatsApp segons José
Luís Valdés està plantejant-se
que deixe de ser unidireccional,
per a que el veí o veïna tinga
un retorn quan fa alguna suggerència o queixa.
Precs i preguntes de gener
Entre altres es va preguntar

per part d’Asun Gregori per algunes senyals de trànsit al poble
i faroles que no s’han reparat.
També sobre la neteja d’alguns
monuments i zones del poble, o
per què no es deixen les banderes a mitja asta quan la Generalitat decreta dies de dol. També
sobre si es crearà la Regidoria
d’Igualtat per l’aprovació del
Pla d’Igualtat, document que
obliga a crear-la. També sobre si s’està planificant crear
la plaça d’arxiver municipal.
També sobre la situació de
l’alberg municipal i dels permisos per a construcció de plantes
de plaques solars que s’ha fet
a Biar. La senyalització d’Asun
Gregori al polígon també va ser
preguntat per l’edil, ja que hi ha
algunes que estan tombades o
si es promocionarà i ajudarà a
la gestió de tramitar les ajudes
joves al lloguer.
Per part de Compromís es
va preguntar per les senyals al
carrer Sant Cristòfol, davant
del Supermercat Sant Cristòfol. També sobre la situació
d’alguns embornals al carrer Jesús i Luís Calpena, també sobre
si es farà un punt wi-fi al saló
de plens de l’Ajuntament o si es
dotarà de tàblets als regidors i
regidores. També sobre llevar
burocràcia a rebre la subvenció per obrar al centre històric,
segons el regidor d’Hisenda i
l’alcaldessa caldrà modificar en
primer lloc l’Ordenança Municipal per poder fer alguna cosa
en este aspecte.
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Biar presenta la seua campanya A 70 Km/h per la carretera a Villena
“Viu la vida, viu Biar” en Fitur

AJUNTAMENT DE BIAR

E

l regidor de Turisme, Roberto Díez, ha assenyalat que
“Biar és un municipi de 3.700
habitants que compta amb
1.000 llits d’allotjament”
Biar ha desembarcat en la 42
edició de la Fira Internacional
del Turisme, Fitur 2022 amb tot
el seu potencial turístic. A més
dels tradicionals catàlegs i fullets que mostren monuments i
itineraris locals, Biar ha portat a
aquest esdeveniment la projecció interactiva “Viu la vida, viu
Biar”, que consta de sis vídeos
sobre diferents temàtiques com
són empreses, naturalesa, comerços, gastronomia, art i història, oci i descans. Així, des de
la regidoria de Turisme es dona
a conéixer les moltes formes que
hi ha de viure Biar.
El tinent d’alcalde, José Soler
i el regidor de Turisme, Roberto Díez, es van traslladar ahir a
Madrid per a presentar la campanya promocional i donar a conéixer les bondats del municipi.
Biar es presenta dins de l’estand
Costa Blanca de la Diputació
d’Alacant. A més, de la proposta
turística també ha volgut ressaltar el caràcter industrial i la seua
aposta pel comerç de proximitat.
El municipi és una de les des-

tinacions turístiques d’interior
en els quals han augmentat
les visites i pernoctacions en
aquests dos últims anys. El regidor de Turisme, Roberto Díez,
ha destacat que “es deu al fet que
estem enclavats a la muntanya
però a 20 minutos de la mar”.
Així mateix ha posat de rellevància la quantitat d’allotjaments
amb els quals compta aquest
municipi de 3.700 habitants. Es
compta amb quatre hotels, huit
cases rurals, tres albergs i una
zona d’acampada. Tot això suma
uns 1.000 llits a la disposició
dels visitants i turistes. Díez ha
insistit que “hem donat a conéixer Biar i el resultat ha sigut bo”.
El patrimoni històric i monumental de Biar és un dels grans
atractius turístics, però segons
Díez: “cal no oblidar que som
un poble de muntanya i dels 100
km quadrats del seu terme municipal, el 50 per cent és massa
forestal. Tenim quatre rutes de
senderisme de gran importància”.
Per part seua, el tinent
d’alcalde, José Soler, ha destacat
que “dins dels reclams turístics
es troben les festes locals”. El
regidor ha assenyalat que “esperem que en aquest 2022 puguem
reprendre les moltes i diferents
tradicions festives de Biar”.

EDUARRD GARCIA

A

vegades hi ha canvis en el
mobiliari urbà o fins i tot en
la senyalització que per la costum de veure-les sempre igual en
la nostra vida quotidiana deixem
de prestar-ne atenció.
Un dels exemples és la senyalització en una carretera d’ús habitual per als biaruts i biarudes,
ja que d’un temps a esta part és
possibles que veïns i veïnes de
Biar hagen advertit la presència
d’alguna patrulla de la Guàrdia
Civil en la carretera que uneix
Biar amb Villena, si han tingut
sort no els hauran donat l’alto
per excés de velocitat. I no és que
necessàriament siguen persones
imprudents que excedeixen els
límits de velocitat, sinó que molt
possiblement no hauran advertit
la senyalització per als caps de
setmana i festius.
I és que els caps de setmana i
festius la velocitat màxima permesa és de 70 Km/h i no de 90
Km/h com estem acostumats
en les vies convencionals que
no tenen almenys un metre i

mig de vorera d’emergència als
costats. Com sabem és una carretera transitada per ciclistes
de forma habitual, aprofitant
el descans laboral dels cap de
setmana i festius, així com té la
consideració de ruta ciclista fins
a la veïna localitat de Villena. Si
bé és cert que l’horari que afecta
la prohibició de superar el límit
de 70 Km/h és de 9 a 14 h. La
senyalització també recorda que
quan avancem algun ciclista cal
aminorar la marxa i passar-lo a
no menys de metre i mig de distància.
És per això que cal tindre en
compte la senyalització passats
uns metres de l’antic quarter de
la Guàrdia Civil a Biar, actualment dependències de Protecció
Civil. Ja que si posem per cas que
pensem que la limitació és a 90
Km/h i nosaltres circulem a 101
Km/h la multa per excés de velocitat ascendiria a 300 € -150
€ si la paguem dins del termini
amb reducció- i la substracció de
2 punts del carnet, per posar un
exemple.

El col·laborador de Biar Digital Antón Miralles edita un llibre
EDUARRD GARCIA

C

ada dimarts en Biar Digital
i concretament en l’apartat
d’opinió poden trobar la columna d’Antón Miralles Calvo (1954), qui va començar a
col·laborar amb el nostre mitjà
l’abril de l’any 2020 amb un article sobre l’Athletic de Bilbao.
Des d’aleshores no ha faltat la
seua opinió totes les setmanes:
música, política, història, la
monarquia, la banca, cinema i
sèries, viatges, vivències personals, futbol... els temes que toca
Miralles sempre solen ser d’allò
més variat, moltes voltes amb
crítica àcida i amb duresa de tot
allò que troba injust, també mol-

tes voltes amb el rerefons del seu
Euskadi natal i més concretament de la ciutat de Bilbao.
El seu llibre “Neuronas movedizas”, autoeditat tracta d’un
recull d’articles, un total de 60
d’estos relats que ha vingut publicant en Biar Digital des de fa
prop de dos anys. Cal recalcar
que la portada del llibre és obra
del biarut Paco Pepe Carpena
Muñoz, també col·laborador per
la part de disseny en el nostre
mitjà local.
L’obra pot trobar-se a les
papereries-llibreries de Biar al
preu de 16 € per a aquelles persones que estiguen interessades.

Antón Miralles
Nascut a Bilbao el 1954, el
que defineix com “el centro del
universo”, reconeix que va eixir
“il·lés” després de passar més de
deu anys en un col·legi de jesuites, va fer el servici militar -la
mili-, al Marroc, vint anys treballant en la banca a la seua ciutat
natal i deu anys més guanyantse la vida en altres professions.
Amant de la lectura, viatger i
enamorat de la música, es defineix com a ateu “gràcies a Déu” i
tot i tindre unes idees polítiques
ben definides no ha portat mai
el carnet de cap formació, sols
el de l’Athletic Club de Bilbao.
Precisament per estes dates ja fa

dos anys que Miralles va aterrar
a Biar, qui sap si per quedar-se
definitivament o no.
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El terratrèmol de Biar
JUST ROMÁN SORIANO

L

a majoria de la gent no té a
penes memòria històrica més
enllà dels deu anys i a la majoria
no els interessa el tema, se’n foten de la música i dels tocadors,
és per això que s’edifica prop del
mar excessivament, prop d’un
riu a on no es deu perquè van hi
haver inundacions, al costat d’un
barranc que portava aigua quan
plovia molt, fins i tot converteix
un barranc en carrer i edifica no
molt lluny d’on van haver volcans; m’interessa la meua època,
no l’anterior, diuen. És freqüent
creure que no tornarem enrere,
que el món és diferent en la seua
vida i que comença amb ells. No
ens donem conte que som hereus
de milions d’invents fets pels anteriors habitadors a nosaltres i
que tot pot repetir-se.
És freqüent escoltar a algunes
persones que La Història no val
per a res, però la veritat és que
és la mestra de la vida. Els bons
polítics i els estadistes la tenen en
compte i prenen decisions ines-

perades, perquè
tenen informació més ampla.
Crec que en
cap escrit en
Biar s’ha parlat de la partida
de Biar dita EL
TERREMOTO,
jo sóc el primer
que no he tret el
tema a col·lació.
Sabia que hi havia una partida
en Biar dita del
terremoto però
no em va inquietar mai el tema,
però al veure el Vista de la zona coneguda a Biar com “El Terremoto”.
que ha passat a Fotografia: Julio Macario Richart Hernández “Marrisco”
l’illa de La Paldesprés van crear uns bancals.
ma he pensat
que el tema pot interessar-nos el Volguera poder informar-me més
del tema però no tinc mitjans per
conèixer-lo.
He buscat informació i m’han a fer-ho.
En Google trac informació en
dit que la partida està en una
senda que per l’Aler condueix a la qual diu que estem en una zona
la cova Negra, també que consis- terremotera, on han hagut terrateix en una franja de terreny que trèmols importantíssims, amb
es va separar de la muntanya i allí moltes cases enderrocades i molts

morts. Moltes persones en Biar
han notat a vegades el moviment
del terreny i es conta que una vegada van sonar les campanes per
esta causa.
Seria interessant saber quan
va ocórrer del què parle, el nom
en valencià és terratrèmol.

Richard Cory
ANTÓN MIRALLES

D

icen que Richard Cory es el
dueño de media ciudad. Con
contactos en política, que aumentarán su riqueza. Nacido en la alta
sociedad, hijo único de un banquero, tenía todo lo que un hombre podía pedir: poder, gracia, estilo... La gente ve sus fotos donde
quiera que uno va. Richard Cory,
en la ópera, Richard Cory en un
show. Y se habla de sus fiestas y
de las orgías en su yate. Seguro
que es feliz con todo lo que tiene.
Da limosna, tiene sentido común.
Apadrina a mucha gente, es un
benefactor. Así que me pilló de
sorpresa cuando leí en el diario
de la tarde: “Richard Cory se fue
a casa anoche y se pegó un tiro en
la cabeza”, “Richard Cory” (Paul
Simon) Extracto de la canción.
He seleccionado casi por completo esta canción para hablarles

de un asunto desgraciadamente
universal y cotidiano: el suicidio.
Los motivos, o el motivo por el
que alguien toma la decisión de
quitarse la vida es algo tan complicado que, al menos a mí, se me
escapa su comprensión.
Todo son cábalas, hipótesis,
incomprensión, desconocimiento. Pontificar sobre los motivos
tan definitivos que hacen que una
persona ponga fin a toda su vida
no forman parte de mi conocimiento, ni me atrevo a expresar
una teoría. Conocí a un hombre
joven (45 años) con el que jugaba a menudo en campeonatos
de pala [pilota basca], fuerte,
equilibrado en apariencia, sin
problemas económicos, que, una
tarde, abrió la ventana y se arrojó
al vacío desde un sexto piso. Resultado: no hace falta ni decirlo.
Otro amigo, (23 años) deportista,

alegre, un día se tomó un bote
de pastillas XXX. En el hospital,
los médicos le salvaron la vida.
Unos meses después, un fin de
semana en el que se quedó solo
en casa, cerró todas las ventanas
y puertas, se metió en una tienda
de campaña, abrió el gas, y lo siguiente... imagínense.
El tercer caso, otro amigo, médico recién graduado, usó el sistema del tubo de pastillas XYY, Sus
compañeros médicos trabajaron
sin descanso, y le sacaron adelan-

te. Un mes después, se tiró a la
ría. No falló.
Ninguno de los tres tenía aspecto, ni comportamientos que
pudieran prever lo que sucedió.
Pero sucedió. La hipótesis más
barajada en los tres casos fue la
depresión, ese mal que trabaja en
la sombra y trastoca el carácter
de determinadas personas. Pero
está claro que, cuando el gatillo se
aprieta, no hay tiempo de desviar
la bala. Descansen en paz. Tres
amigos.

· L’escriptor biarut José Payá Beltrán publica la seua primera obra traduïda al valencià
· Esquerra Unida aposta per un Pressupost Municipal “més participatiu”
· Biar celebra una any més la festa en honor a Sant Antoni Abat
· El col·laborador de Biar Digital Antón Miralles presenta el seu llibre “Neuronas movedizas”
Pots consultar aquestes notícies i moltes altres a www.biardigital.com
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C

Pel que fa als esports felicitar a Javi Bernabeu Molina,
sisé en la Ultrafons 24 hores
en pista de Barcelona. Felicitar
també a la biaruda Ana Camarasa Pérez, campiona autonòmica d’Orientació i quarta d’Espanya.
Hi ha determinades resolucions judicials que no hi ha
qui les entenga, així com que
la justícia haja d’imposar-se
en aspectes lingüístics quan
no és la seua competència -o
almenys no ho hauria de ser-, a propòsit de l’article
del Josep Maria Pérez Romero publicat el mes passat.
Pel que fa al món de la
cultura felicitar l’artista Kribi
Heral per la seua exposició a
Villena al FIC i el biarut Aramis López Juan, comissari
de l’exposició “Palabras ﬂotantes” a Madrid.
No es pot negar que les festes nadalenques ens agrada
veure als nostres familiars, tot
i això les festes de l’any passat
ja ens van deixar clar que això
no és possible mentre el virus
de la Covid 19 habite entre nosaltres. Biar ha registrat i continua registrant crescudes molt importants
respecte a la seua incidència.
Rotllets i fogasses també
per a l’Ajuntament de Biar, per
destinar una partida de 20.000
€ que podran triar les associacions on vagen destinats dins
del Pressupost Municipal per a
2022.
No es pot negar que les
festes nadalenques ens agrada veure als nostres familiars, tot i això les festes de
l’any passat ja ens van deixar
clar que això no és possible
mentre el virus de la Covid 19 habite entre nosaltres. Biar ha registrat i continua registrant crescudes molt importants respecte a la seua incidència.

Puja’t a BiarDigital

Subscriu-te al 652 342 158

omencem nou any i a
#labibliorecomana ho
volem fer amb el llibre “La
Vall de la Llum”, de Toni
Cruanyes, guanyador del
Premi Josep Pla 2022
Amb aquesta obra,
Cruanyes s’allunya de la
seva faceta més periodística per oferir-nos un retrat
íntim, lúcid i precís. La
Vall de la Llum, un poble
de canyes, vent i fang, es
desperta a la modernitat
a través de les vivències
amb què una família pagesa s’obre pas en un món
que es transforma molt
de pressa. Un relat verídic però escrit com una
novel·la, amb un alt contingut dramàtic i evocador.
En paraules del mateix
autor, «aquest llibre recorda la vida del meu avi, que
és la història d’un temps,
d’un país. És un homenatge a una generació
sencera d’homes i dones
que van sobreviure a una
guerra quan eren nens i
que ara han hagut de fer
front a la pandèmia des de
la residència geriàtrica. La

compilació d’una vida que
abraça gairebé la totalitat del segle xx m’ha portat per viaranys insòlits.
He descobert secrets del
meu avi, i també he entès
millor algunes de les decisions que va prendre al

llarg de la seva vida».
Si t’interessa, vine a
#labibliodebiar, on trobaràs aquest llibre a la
nostra secció de novetats.
T’esperem!

Fàtima Bellod Payà
Societeam

“Societeam no som sols
un grup feminista, sinó
activista, tractem tots els
temes que afecten a la
societat”
Josep Maria Pérez Romero
Plataforma Iniciativa X Biar

“No podem permetre que els
nostres majors moren lluny
del poble i del seu entorn
familiar i social, és de justícia
demanar-ho”
Pots consultar aquestes entrevistes i moltes altres més a www.biardigital.com
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Tractat d’Almisrà 2.0

stimat lector de “Destrellataes”, l’article que està llegint no és l’article pensat i escrit
per aquest número; aquest mes
els nostres bons desitjos i millors pensaments havien anat
cap a la persona d’Alberto Carlos Rivera Díaz, tal vegada no
se’n recorden d’ell. Sí cavaller,
és aquell xicot tan simpàtic, alt
i guapot, català, però dels bons,
no es preocupe vosté, que es va
presentar per eixe ex-partit que
es deia Ciudadanos; sí, eixe que
no va voler pactar amb el Pedro.
Ho teníem tot preparat i amb
màquines d’impremta fins que
el dijous va saltar la llebre i va
començar la Guerra de les Gavines, l’enfrontament entre Isabel
Díaz Ayuso (IDA per als amics) i
Pablo Casado (que se li està posant cara d’Hernández Mancha)
que deixa en comèdia familiar
de diumenge per la vesprada
d’Antena 3 a “Joc de Trons”.
“Destrellataes” sempre a peu
de la notícia, hem tirat de contactes i d’agenda oculta i tenim
informació d’última hora que
no llegiran en cap altre mitjà, ni
Ferreras, ni Évole, ni Carlos Herrera.

La notícia és que s’ha acordat entre els bàndols enfrontats
mantenir unes converses de pau,
en un lloc neutral, fora de Madrid i allunyat de les grans pressions. El lloc elegit ha sigut el
poble veí del Camp de Mirra per
tal de rememorar l’històric pacte
d’Almisrà que signaren en 1244
el Rei Jaume I i l’Infant Alfons
de Castella. La idea d’aquestes
converses ha sorgit del President de la Diputació d’Alacant,
Carlos Mazón, ben relacionat
amb les dues parts i que realitzarà funcions de mediador en
la confrontació. Els detalls de
l’encontre encara ens són desconeguts i és molt possible que finalment no es realitze, ja que les
informacions i la merda que deu
haver-hi acumulada en Génova
13 i en la Puerta del Sol se sospita que pot ser de dimensions
bíbliques, i que fins i tot pot
arribar a afectar l’eix gravitatori
de la Terra. D’altra banda i per
tal d’evitar “accidents”, hi haurà
un control ferm dels accessos a
la reunió perquè ningú filtre cap
objecte contundent, afilat o explosiu.

PAULINO ASESORES
DE SEGUROS, S.L.

Assessors Financers Titulats

C/.Pare Arnau, nº 14 Baix

Tel. 96 581 09 00

Els membres del Partit Popular de la comarca estan molt
preocupats i desolats, principalment perquè ara els toca elegir
bàndol, amb el perill d’elegir
malament i que això supose el
final de la seua vida política,
perquè recorden el que diuen en
política: existeixen els rivals, els
enemics i els companys de partit. Per finalitzar, un consell als
nostres lectors socialcomunistes, separatistes i mala gent en
general, que sou la majoria; està
molt bé que ens passem el dia
en Twitter enviant memes i de
catxondeo, però no oblideu que
els gran beneficiaris no seran ni
Pedro, ni Yolanda, ni Gabriel,
ni Oskar, seran aquells que ens
volen tornar a l’Espanya de fa
vuitanta anys que cada vegada
en són més i donen molta por,
la veritat siga dita.

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

El dia està núgol
(ennuvolat, núvol)

Talleres Parodi

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

