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La vacunació a Biar
arriba a la població
més jove de la
localitat
PABLO ORTÍN PERPINYÀ

L

Un gat domèstic beu de la font de la plaça de l’Ajuntament de Biar. Fotografia: Toni Domenech Díez

a vacunació avança a pas ferm a Biar. El punt
situat al maset dels Estudiants, on acudeixen
també veïns i veïnes de Beneixama, la Canyada i el
Camp de Mirra, cobreix quintes a un ritme superior
a altres ‘vacunòdroms’ propers. ‘Vacunòdroms’,
veges. El llenguatge transforma la nostra visió del
món i, en poc temps, hem assumit com a normals
infinitat de paraules que fins ara estaven reservades
als àmbits més tècnics.
Segurament a hores d’ara la majoria de biaruts i
biarudes majors de 20 anys ja tenen la pauta completa. Això suposa un bri d’esperança i un fet al qual
agarrar-se per mirar cap al futur en un temps en
què les certeses se’ns desfan entre les mans. “Doneu-me un punt de suport i mouré el món”, deia
Arquimedes de Siracusa. Que la immunitat de la
població siga eixa palanca per a tornar a la normalitat (algú du el compte de quantes en portem ja, de
tornades a la normalitat?).
Amb tot, i a pesar del magnífic treball dels i les
sanitàries, la inoculació del vaccí també ha generat
comentaris, més enllà dels efectes secundaris que a
moltes ens ha tocat patir. 30 persones de Biar van
haver de tornar-se a vacunar després que se’ls administrés sèrum a 12 d’elles. Aquest grup, per tant, ha
de decidir entre rebre una tercera dosi o quedar-se
amb el dubte de si ha completat o no la pauta.
I això, clar, ha tingut repercussió als mitjans
de comunicació estatals, que a l’estiu van curts de
continguts rellevants i busquen estirar el fil com un
fardatxo busca l’ombra. L’alcaldessa de Biar, Magdalena Martínez, va intervenir al popular programa
de Cuatro ‘Todo es mentira’ per a explicar els fets i,
aprofitant l’avinentesa, va acabar convidant a tota
l’audiència a vindre a ‘Bier’ (sic.), tal com va batejar
la televisió al nostre poble.
En fi. Per al problema de la vacunació podeu trobar una explicació alternativa a l’apartat ‘Destrellataes’ de Biar Digital... però això ja són altres calces.
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La desocupació puja més d’un punt i mig durant el mes de juny a Biar
EDUARD GARCIA

E

l passat mes de juny
ens deixa la situació
de desocupació -en la que
actualment es troben 244
veïns i veïnes- amb una
pujada d’1’67 punts, un
total de 6 persones -tots
homes- s’han inscrit en
els servicis de búsqueda
d’ocupació, tot i això dos
dones han deixat les llistes
de l’atur, per tant el balanç
indica una pujada de quatre persones en l’atur a nivell local.
Tot i això, les dones
continuen constituint la
majoria de persones que
es troben en desocupació,
amb 150 treballadores
respecte a 94 treballadors,
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mentre que els majors de
45 anys són la franja d’edat
on es concentra l’atur al
poble, amb 162 persones.
Pel que fa als treballadors i treballadores entre
25 i 44 anys sumen un total de 65 persones en desocupació, mentre que els
menors de 25 anys tenen
17 persones inscrites en els
serveis de búsqueda d’ocupació.
Per sectors, el terciari
-els serveis- és el més castigat amb 134 persones en
situació de desocupació,
seguit pel sector de la indústria amb 65 persones,
mentre que les persones
joves sense una ocupació
anterior, l’agricultura o la

construcció tenen uns nivells més moderats.
Pel que fa a l’afiliació a
la Seguretat Social va pujar
en un 2’56 %, un total de
33 persones del municipi
van causar alta en el règim
de la Seguretat Social durant el mes passat, ja siga
en el règim general o per
compte propi, que són els
més habituals
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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L’alcaldessa de Biar rep el dossier que recull les
vivències dels refugiats de la Guerra dels Balcans
AJUNTAMENT DE BIAR

E

L’Associació d’ajuda
a la població infantil de Bòsnia i Croàcia ha
entregat a l’alcaldessa de
Biar, Magdalena Martínez, un dossier de premsa
en el qual es recopilen les
vivències del col·lectiu,
els refugiats que van viure en Alberg de Biar i els
voluntaris que van col·laborar per a dotar-los d’un
vida més digna mentre el
seu país estava sumit en
una guerra.
A l’alberg de Biar, van
arribar 50 refugiats, d’ells
31 menors. Biar els va
acollir i en l’alberg van
trobar l’anhelat recés de
pau, després d’escapar de
les bombes, de la guerra.
Trenta anys després,
a través de notes de premsa, fotografies i del relat de les activitats, han

deixat plasmat la seua
història en un dossier que
porta per títol “Nunca olvidemos la solidaridad.
La Guerra de Yugoslavia
1991-1995.
Asociación
de Ayuda a la Población
de Bosnia y Croacia”. Els
integrants d’aquesta associació Juan Fernando
Guillen, Boni Navarro i
Adela Albero han xapat
l’Ajuntament de Biar per
a entregar el document,
que s’integrarà en els fons
patrimonials municipals
com a part de la història
del municipi.
Els refugiats van viure a Biar, però per al seu
manteniment van rebre
fons de veïns de poblacions pròximes que es van
constituir com a associacions. Petrer, Elda, Biar,
Onil, Beneixama, Banyeres de Mariola, Villena i

Castalla es van sumar a
aquesta ona de solidaritat, que queda reflectida
en el document escrit.
En principi, els refugiats van arribar per a sis
mesos i en eixe temps,
l’alberg de Biar va ser
la seua llar i el col·legi
del municipi, el lloc on
aprendre castellà i continuar amb la rutina dels
més xicotets. Després, les
famílies es van disseminar en cases d’acollida.
L’alcaldessa de Biar,

Magdalena Martínez, ha
destacat que “ha sigut
tot un honor rebre als
membres de l’associació
d’ajuda a la població infantil de Bòsnia i Croàcia”
i ha subratllat la labor que
van realitzar els voluntaris, al mateix temps que
els ha agraït la seua labor
i la bona voluntat i acolliment cap a aquests refugiats. “Gràcies per entregar-nos i recordar-nos
part de la història del nostre municipi”, ha conclós.
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Biar destina 10.196 euros per El Club de Futbol Sala Biar lamenta
la falta de comunicació amb la
a la millora de l’ajuntament
AJUNTAMENT DE BIAR

L

’Ajuntament de Biar escometrà obres de millora per a l’accessibilitat de la casa consistorial
amb la rehabilitació de la gran
porta principal i la creació d’una
rampa que afavorisca l’accés a
l’edifici. La inversió total aconsegueix els 25.000 euros.
La construcció, un immoble
neoclàssic del segle XIX, patirà
una actuació en dos sentits. El
regidor d’Hisenda, José Luis Valdés, ha detallat que “d’una banda,
rehabilitar la porta principal en
una línia molt semblant al que es
va fer amb la del Museu Etnogràfic”. Al mateix temps, ha indicat
que “es crearà una rampa per a

salvar els grans escalons de l’entrada”.
L’actuació no resol per complet
les necessitats d’accessibilitat de
l’edifici. Faltaria facilitar l’accés a
persones amb mobilitat reduïda
a les plantes superiors. No obstant això, l’edil ha insistit que “és
el primer pas d’una actuació més
àmplia que s’està estudiant com
abordar”.
La Generalitat Valenciana
aportarà el 60% del total de les
obres mentre que l’Ajuntament
farà front a la resta de la inversió,
que ascendeix a 10.196 euros, que
prové del romanent de tresoreria
destinat a inversions financerament sostenibles.

La incidència acumulada de Covid
19 a Biar per baix dels 200 casos
per cada 100.000 habitants
EDUARD GARCIA

S

egons les dades oficials oferides per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, s’han
detectat dos nous casos de Covid
19 a data 4 d’agost a Biar, diagnosticat per la prova PCR en els
últims 14 dies, 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.
A
hores
d’ara són 7 els
casos actius
amb la malaltia diagnosticada, tres
menys
que
l’actualització
de dimarts, i
s’haurien donat cinc altes

mèdiques. Pel que fa a la incidència acumulada a Biar se situa a
hores d’ara en 191 casos per cada
100.000 habitants -baixant en 80
punts respecte a l’última actualització, la de dimarts passat-, mentre que a Biar s’han diagnosticat
des de l’inici de la crisi sanitària
un total de 378 persones de coronavirus.

Regidoria d’Esports en la suspensió
temporal de la Lligueta d’estiu

EDUARD GARCIA

E

ls passats 28 i 29 de juny
arrancava a Biar organitzada
pel Club de Futbol Sala la X Lligueta d’Estiu amb un total de 16
equips de diferents localitats del
nostre entorn, a banda d’alguns
equips locals, com és lògic.
Una Lligueta que de moment
no ha estat exempta d’altibaixos
per les restriccions que marca la
propagació de la pandèmia, ja que
després de jugar-se la primera
jornada es van haver d’ajornar les
jornades 2, 3 i 4, i concretament
de l’1 al 14 de juliol, on els equips
que jugaven partit podien accedir
al pavelló municipal, únicament,
no podia hi haver públic a les grades.
El 3 de juliol hi havia un nou
anunci per part de l’organització,
ja que es paralitzava la Lligueta
a causa de les restriccions sanitàries, no es podria disposar del
pavelló durant almenys 14 dies,
fins als 18 de juliol, per tant les
jornades 4, 5 i 6 quedaven de moment ajornades per jugar-les més
avant. Tot i això en el comunicat
s’especificava que era “l’únic esport que no puga accedir al Pavelló Municipal”.
Finalment, es va publicar un
nou comunicat per part del Club
de Futbol Sala Biar, on s’indicava
l’inici de la Lligueta amb normalitat el passat 28 de juny, complint
les normes sanitàries i on el públic
que assistia als partits havia de
deixar les seues dades per poder
accedir a les instal·lacions municipals. Continuant amb la cronologia de la suspensió de l’entrada
de públic i afirmant comprendre
la situació a causa de l’augment de
casos de Covid 19 a Biar. El comunicat continua amb el nou anunci d’ajornament de la Lliga fins
al 16 de juliol, un fet que segons
l’organització es va entendre, tot
i això els responsables de l’organització es van posar en contacte
amb l’Ajuntament “per la brevetat
del comunicat rebut que indicava
l’ajornament de l’activitat”, tot i
això des del club es va rebre amb
sorpresa que l’únic esport afectat
era el futbol sala, un fet que “sense
ànim de perjudicar a altres activitats, no és lògic” per al propi club
de futbol sala, així mateix s’assen-

yala que no entenen que els grups
d’edat siga impediment per a cancel·lar només la Lligueta, ja que
com és sabut l’expansió del virus
es dóna especialment entre joves
de 20 a 29 anys.
Finlment, ahir mateix, que
es va realitzar el comunicat per
part del club, es va rebre un nou
comunicat per part de l’Ajuntament indicant als organitzadors
que l’activitat quedaria suspesa
fins al dia 23 de juliol, lamentant
la falta d’explicacions per part de
la Regidoria i indicant que es poden buscar solucions alternatives,
com ara buscar una pista exterior.
També es lamenta en el comunicat fet públic pel Club de Futbol
Sala Biar “la falta de comunicació
entre clubs i l’administració”, demanant que es faça un comunicat
per part de l’Ajuntament informant de la situació per poder respondre als 16 equips i prop de 170
participants, així com al públic en
general que estan participant de la
X Lligueta d’Estiu de futbol sala.
Crítiques des de l’oposició
Les crítiques a la gestió també
provenen de Compromís, ja que
la formació política a través de les
seues xarxes socials afirma que
“ja és hora que l’Ajuntament actue, propose i dispose”, lamentant
que el consistori local s’escuda “en
l’excusa de la situació sanitària”
per a no fer propostes culturals i
esportives. Compromís també ha
demandat que “és dur veure com
altres poblacions no han deixat
de fer activitats, concerts, proves
esportives, etc. recolzant les associacions del poble... i què passa a
Biar, doncs que està en “stand by”
o en mode descans, com vulguem
dir-li”. Tot i això han indicat que
més greu que la falta de programació d’activitats és la falta de
comunicació.
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Noves modificacions de crèdit marquen la sessió plenària ordinària
de juliol amb negativa socialista i aprovació crítica de Compromís
EDUARD GARCIA

E

l passat dilluns 26 va tindre
lloc la sessió ordinària del
plenari de l’Ajuntament de Biar
corresponent al mes de juliol, on
a banda de l’aprovació de l’acta
de la sessió anterior per part
dels membres de la Corporació
Municipal es va donar pas a la
lectura dels decrets i informes
d’alcaldia.
Entre altres sobre algunes
de les subvencions rebudes i
sol·licitades, de l’inici de l’exposició Art al balcó, i la resta
d’activitats impulsades des del
teixit associtiu local o proposades per l’Ajuntament de Biar.
També sobre la celebració del
dia de la joventut. S’han aprovat
els dies festius per a l’Ensenyament, s’ha realitzat un taller per
a dones amb risc de violència de
gènere impartit per Creu Roja,
així com ha finalitzat l’escoleta
d’estiu. També la incorporació
de dos treballadors a través dels
plans de la Generalitat, així com
de que ja s’han tancat el termini del Pla Resistir II. També de
l’entrega dels Premis SICTED,
pel que fa a Esports continuen
els cursos de natació i voleibol,
multiesport, etc... així com la
reanudació de la Lligueta de futbol sala. També sobre l’inici de
les obres dins del Pla Edificant
de la Generalitat Valenciana al
CEIP Mare de Déu de Gràcia.
Es va informar també sobre la
prospecció per fer un nou pou a
les immediacions del camí de la
Marcota, on s’ha trobat aigua de
qualitat, entre altres qüestions.
Modificació de crèdit
Es tracta d’una subvenció del
60% rebuda per la Generalitat
per a adaptar l’entrada principal de l’Ajuntament de Biar,
així com rehabilitar les portes,
un total de 10.196 € per compte de l’Ajuntament. L’altre tema
és l’increment de la partida de
Serveis Socials en 12.000 € per
la part d’ajuda domiciliària. En
tercer lloc per tal d’enderrocar
un immoble al carrer Delme per
un import de 43.500 €, un total
de 65.000 €.
La rèplica va vindre des de la
bancada socialista, en veu de la
seua portaveu, Asun Gregori. La
portaveu va lamentar que un fet
com l’enderroc del carrer Delme
o la necessitat d’incrementar les
inversions pel Covid són coses
que podrien figurar al Pressu-

post Municipal, d’altra banda
també va afirmar que si va a
millorar-se l’entrada és perquè
ve una subvenció de la Generalitat. “Vostés no s’arrisquen”, va
afirmar l’edil socialista, així com
que no tenen cap objectiu i van
al dia a dia pel que fa a l’Equip
de Govern.
Segons el portaveu de Compromís, Joan Lluís Escoda, “no
sabem per on aniran, no hi ha
propostes” per part de l’Equip
de Govern, tot i això Escoda
va avançar el vot favorable a la
proposta de modificació. El regidor d’Hisenda reprenent la paraula va afirmar que l’Equip de
Govern s’havia de valdre de les
modificacions per paliar les conseqüències de la Covid 19, afrofitant “una trampa dins la Llei
d’Estabilitat
pressupostària”,
“feta la llei, feta la trampa”, va
afirmar l’edil. I que l’Equip de
Govern aspira al màxim i tindre
tots els recursos que tinga a la
mà l’Ajuntament.
Estes paraules van tindre
repercussió per part de l’edil
socialista, Asun Gregori, qui va
esperar que fora un llenguatge
col·loquial, i que eren unes explicacions realitzades pel portaveu popular i edil d’Hisenda
que no eren les més adeqüades
per la política que fa el Partit
Popular. L’alcaldessa va respondre que no es feia res ilegal, més
per part de l’edil d’Hisenda que
és de professió advocat, segons
l’alcaldessa. Finalment la proposta va eixir avant amb huit
vots a favor, els del PP i Compromís, i els tres vots en contra
del Grup Socialista.
Modificació de crèdit
Es tracta de la creació d’un
crèdit extraordinari, un tema diferent a l’anterior i per tant no
es pot incloure al mateix punt.
Cal la creació extraordinària per
nivellar alguns camins rurals a
Biar. Un total de 48.400 €, per
arreglar els camins que han sigut danyats per les inclemències metereològiques. Per part
d’Asun Gregori s’afirma que el
seu grup es manté al mateix lloc,
ja que es podria haver inclós al
Pressupost Municipal. Per part
de Compromís el seu portaveu
va avançar que el seu grup també es mantenia en el vot favorable en este punt. El punt es va
aprovar per huit vots a favor i
tres en contra, a l’igual que l’anterior.

Modificació Ordenança
Municipal Escola Infantil
Es tracta que durant el mes
de juliol no es subvenciona per
part de la Generalitat l’Escoleta
Infantil, en la redacció de forma errònia figuraven 0 € quan
en són 100 €, després de publicar-se s’adverteix l’error i es
porta a ple per modificar-ho pel
que fa als xiquets i xiquetes de 2
a 3 anys. Per part de l’oposició
es va queixar de falta de consens, concretament amb l’AMPA pel que fa al reglament de
l’Escoleta Infantil. Finalment el
punt es va aprovar amb els vots
a favor del Partit Popular i Partit
Socialista, i l’abstenció dels dos
edils de Compromís.

estava al lloc en eixos moments
que han hi hagut telefonades.
També sobre l’estat de la font
del Plàtano, a la part de baix,
una font que fa anys que no té
aigua. També sobre que els respiradors de l’arbre del Plàtano
estan obstruits que els respiradors s’haurien netejat. Sobre un
escrit d’un establiment que es
veu afectat cada any pel canvi
de l’aparcament al carrer Sant
Cristòfol, es pregunta sobre si
s’ha parlat amb l’establiment, ja
que canvia també la ubicació de
la terrassa d’un local d’hosteleria, per part de Roberto Díez es
respon que es farà el mateix que
l’any passat, entre altres qüestions.

Declaració d’Especial interés social de l’obra d’adequació i ampliació del CEIP
Mare de Déu de Gràcia
Com és sabut durant el ple de
maig es van adjudicar les obres
del Pla Edificant de la Generalitat per edificar el nou edifici a
l’avinguda d’Alcoi. L’empresa ha
de pagar la llicència d’obres, tot
i que en l’ordenança municipal
relativa a este aspecte es recull una bonificació del 50% si és
d’interés social. L’empresa ha
sol·licitat la bonificació del 50%
i cal aprovar-ho al plenari. El
punt ix avant per unanimitat.

Compromís
Sobre per què no hi havia
cap logo del Pla Edificant en la
publicitat que se li va donar es
va comentar que es tindria més
en compte. Igualment pel tema
de la igualtat Escoda va aplaudir que s’il·luminara de color
l’Ajuntament el 28 de Juny, tot
i que va criticar la publicació
del PP en el seu Facebook on
s’aplaudia un pacte amb VOX i
que es governe gràcies a ell en
algunes CCAA i ajuntaments, i
que no s’haja fet cap acte en bé
de la igualtat dels drets LGTBI,
Escoda va preguntar si el PP de
Biar es consideren feministes
i en favor dels drets LGTBI, la
primera edil va dir que no eren
el mateix partit -VOX i PP- i que
les idees eren diferents, assenyalant també que no estan “ni
en contra ni a favor ni del masclisme ni del feminisme”, i que
en el municipi el PP sempre ha
respectat a totes les persones.
També es va preguntar pel percentatge que s’utilitza del valencià en el WhatsApp, assenyalant
que segurament serà una part
mínima al que en este ple l’edil
de Noves Tecnologies, José Luís
Valdés va respondre que 72 eren
en valencià i 38 en castellà -en
una mostra dels dos últims me-

Baixa de l’inventari de
camí rural
Es tracta d’un camí particular, al figurar com a titularitat
de l’Ajuntament s’ha de donar
de baixa, després de realitzar les
indagacions pertinents. El tràmit s’aprova.
Precs i preguntes
PSPV-PSOE
Entre altres es sobre l’horari
de la piscina municipal i pel telèfon d’atenció que no l’agafen
es respon per part d’Ana Campos que hi ha una persona responsable i que possiblement no

Biar Digital - La
sos-, al que Escoda va dir que
“no tindrien el mateix WhatsApp. Escoda va dir que el 85% era
en castellà i el 15% era en valencià.
Finalment es va reiterar especialment que la gent jove -que
encara no estan vacunats- han
de continuar amb les mesures
sanitàries i tindre paciència,
perquè la pandèmia encara no
ha passat.
Preguntes del ple de juliol
PSPV-PSOE
Sobre alguns desperfectes
al mobiliari del poble, sobre el
creixement d’herbes en algunes
zones, Gregori va demanar que
es fera una programació de neteja com tenia l’anterior regidoria, Cristina Hernández. També
va comentar que els veïns continuen queixant-se de les baixeres
ocupades per locals de joves, on
tampoc es compleixen les mesures contra la Covid. Sobre la
brutor generada pels gossos que
no recullen els seus amos, i si es
té una programació de canvi de
contenidors de brossa. També
demanant a l’edil de comerç que
s’esforce per fomentar el comerç
local. També es va preguntar
sobre si es realitzarà la Fireta
d’Estiu, segons Roberto Díez es
comenta que s’han buscat dates
però que per part d’AEBI s’han
anat buscant dates fins endarrerir-ho fins al 9 d’Octubre, i que
finalment es va decidir fer-la ja
la de Nadal, com altres anys. En
part a conseqüència de la pandèmia. Gregori també va preguntar
per la planta fotovoltaica projectada a prop del terme municipal de Banyeres i Beneixama, si
deuen diners a l’Ajuntament les
empreses o si volen deixar caducar la llicència, entre altres.
Compromís
Escoda es va sumar a la pregunta de Gregori sobre per quina raó no s’havien tret les places
de socorristes per a la piscina
municipal, un servei que s’ha
privatitzat. També sobre les
plantes fotovoltaiques Escoda
va preguntar si es dissenyarà un
pla per este tema, ja que en altres
municipis s’està fent. També demanant que s’utilitze el valencià,
almenys de forma equitativa, “és
el que diu la llei”, també sobre la
regulació dels locals de joves, segons l’edil “és una preocupació
del poble”. També si es prendrà
alguna acció en la Bassa la Vila i
el seu entorn, que està cada vegada més deteriorada, entre altres qüestions.
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Tiempos salvajes
ANTÓN MIRALLES

U

n dicho que recuerdo de mis
vecinos de grada en el Frontón del Club Deportivo de Bilbao,
en los partidos de pala, cuando se
avecinaba una “voltereta” en el
marcador, con el consabido terremoto en las apuestas, era: “Ay madre, que padre huele a vino” que el
pueblo identificaba con violencia
doméstica, pues si el padre olía a
vino, es porque había utilizado el
alcohol para aliviar sus frustraciones, etc...
Nada nuevo. En Inglaterra,
hace unos días, la alarma ha sonado entre los colectivos de amas de
casa y las que no lo son tanto,debido a la subida, estadísticamente
hablando, del maltrato doméstico
hacia las mujeres y el aumento del
consumo de alcohol por los hombres, todo esto debido a un hecho
habitual en ese país: la derrota de
la selección nacional de futbol en
la final de la Eurocopa. Si el fútbol
genera frustración en la hinchada
perdedora, pagan el pato las amas
de casa de los perdedores y esto se

refleja en las urgencias de los hospitales, cuando la mano se haya
pasado de la raya. En otros casos,
la víctima se cura en casa en silencio. Pero la cosa está ahí.
Pasa en todo el mundo, me
temo. Habría que ver qué ocurre en España cuando el deporte transforma al perdedor en un
boxeador que usa como “punching
ball” a su mujer o a su familia. Aterrador. En estos días, las pandillas
de fachas han matado a varios
hombres por el hecho de ser ho-

mosexuales, extranjeros, sinpapeles,o vaya usted a saber. La pandilla se junta, deciden aplicar su ley
y el resultado va desde el tanatorio
a los medios, para horror e indignación de la gente que no cree en
los mismos procedimientos para
arreglar el mundo. Palizas por decreto de la banda fascista de turno.
“Tiempos nuevos, tiempos salvajes” cantaban en los setentas “Los
Ilegales”.
Nada nuevo bajo el sol. El horror.

S’inicien les obres de millora del col·legi públic de Biar
AJUNTAMENT DE BIAR

L

es obres del CEIP Mare de
Déu de Gràcia de Biar ja han
començat. L’empresa i l’Ajuntament van concertar iniciar els treballs en període estival per a així
evitar les possibles molèsties als
alumnes, que començaran el curs
2021/2022 a les seues aules. Així,
la setmana passada es va signar
l’acta de replanteig i en aquesta,
les màquines ja han entrat en el
centre.
L’alcaldessa, Magdalena Martínez, assenyala que “la zona
d’obres estarà delimitada perquè
no hi haja problema amb els xiquets en l’inici del curs. Ara s’estan realitzant les que afecten els
edificis existents perquè comence
el curs sense problemes
Les obres s’han iniciat amb
l’ampliació del menjador, instal·lació d’ascensor i escales i la
creació d’un porxo. El canvi de
finestres es realitzarà en una segona fase i es buscarà la manera
que afecte el menys possible a les
classes.
Així, el projecte global- amb
una inversió de 2.293.777,11 €
(IVA inclòs)- contempla la construcció d’un nou edifici en la superfície on hui se situa una pista
poliesportiva. En aquest s’integraran les aules d’Infantil, que en

l’actualitat es troben separades
del centre i localitzades en els limítrofs de la Plaça del Convent. A
més, s’ampliarà el menjador i es
construirà un gimnàs nou, ja que
l’actual es troba en desús. També
es canviaran les finestres més antigues per millors tancaments per
a una major eficiència energètica.
Així mateix, es dotarà d’accessibilitat a l’edifici amb la instal·lació
d’un ascensor.
Les obres de millora
del col·legi públic seran
a càrrec de l’Ajuntament
de Biar per al que va ser
necessari realitzar una
modificació de crèdit,
encara que -en incloure’s en el Pla Edificantserà la Generalitat Valenciana, l’organisme
que finalment finance
els treballs.

Martínez, ha destacat que “els
tràmits per a iniciar les obres han
sigut llargs, s’ha hagut de desembossar uns certs assumptes que
han fet que es dilate l’inici dels
treballs”. Així mateix ha subratllat
que “són unes millores que precisava el col·legi i tant la comunitat
educativa com l’ajuntament hem
treballat en col·laboració perquè
s’atenguen totes les necessitats del
centre”.

morenoconsultores@economistas.org
www.morenoconsultores.es
mvl. 674 000 960 | fijo 966 299 699
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L’IES Biar es manté com un dels
Ana Camarasa satisfeta amb
millors centres de preparació
la seua participació en el
per a la PAU a Alacant
Campionat del Món d’Orientació
EDUARD GARCIA

C

om ja es va informar des
de Biar Digital, la biaruda
Ana Camarasa va competir en
el Campionat del Món d’Orientació en categoria absoluta que es
va celebrar a la República Txeca
del 3 al 9 de juliol. Camarasa va
participar amb la Selecció espanyola en un campionat que s’hauria d’haver celebrat l’any passat,
però que a causa de la crisi de la
Covid 19 no es va poder celebrar.
La biaruda va viatjar el passat 1
de juliol a la República Txeca amb
l’equip espanyol, on es van poder
anar adaptant als mapes i terreny
al país amfitrió. La primera prova, el dia 3, la selecció va afrontar
la modalitat d’esprint, on es va
competir pel matí en la classificatòria i a la vesprada la final per
a les competidores i competidors
que es classificaren. Camarasa
va cometre un error en esta prova pel matí quan va en un de les
parades no va picar en el poste de
la seua categoria, és per això que
no va poder passar a les finals en
esta prova, tot i això la biaruda es
queda amb que “amb els errors
s’aprén també”.
El dia següent, les competidores i competidors afrontaven la
prova de relleu mixt, una prova
que es desenvolupava de forma
ràpida entre pobles i parcs, en
esta ocasió la Selecció espanyola
va quedar en el lloc 17. En esta
ocasió Ana competia en l’última
posta de quatre (xica-xic-xic i
xica), qui va quedar més satisfeta amb el resultat. La jornada següent va ser de descans per a l’esportista biaruda, la prova mitja.
Finalment, el relleu clàssic per

categories, en un terreny boscós,
en esta ocasió Ana Camarasa ocupava la posició intermitja de tres
xiques, qui van haver de combatre
amb les condicions climàtiques
adverses. Les xiques van quedar
en la 23ª posició. El dia següent,
el 6 de juliol, es competia en la
prova llarga, en esta ocasió Ana
no va quedar satisfeta amb l’actuació per cometre algun error,
tot i això, Camarasa es queda amb
l’experiència positiva i la mirada
posada en la pròxima competició:
“Cal quedar-se amb la part positiva”.
La mirada posada en el
Campionat d’Espanya
Després del Mundial disputat
a la República Txeca, la competidora del Centre Esportiu Colivenc
posa la mirada en el proper campionat, a Albarracín (Terol), on
es disputarà el Campionat d’Espanya el proper mes de setembre. Este estiu la biaruda haurà
de preparar la competició, tot i la
calor, afirmant “que al cap i a la fi
estem totes i tots al mateix nivell,
perquè també han d’entrenar, tot
i la calor”.

PABLO ALCARAZ DEL VALLE

E

ls 34 alumes del centre que es
presentaven a les Proves d’Accés
Universitari (PAU) a la Universitat
d’Alacant han aprovat la convocatòria de juny, segons les dades de la
Generalitat. A més, la nota mitjana
de l’alumnat ha sigut d’un 7,869 -sobre 14-, situant així a l’institut al 33é
lloc dels 78 centres sota la jurisdicció
de la UA. Aquesta dada millora si excloem el nombre de centres privats,
ja que deixarien a l’IES Biar al 17é escalafó de centres públics amb millor
nora de Batxillerat.
Pel que fa a l’examen, l’informe
mostra la nota mitjana de la fase
obligatòria que és d’un 6,693. Dins
d’aquest rànquing, la posició de l’institut cau fins a la plaça 47. Aleshores,
val dir que Biar és un gran centre
per a la preparació del Selectiu, però
a l’hora de la prova els alumnes no
són capaços de plasmar els coneixements adquirits. Tothom sap el que
es juguen a aquestes proves, el nerviosisme i el cansament que tot el
Batxillerat comporta poden explicar
que els resultats de preparació i execució no poden relacionar-se.
Pel que fa a les assignatures de la
fase obligatòria que en són un total
de 4 amb: Llengua i Literatura valenciana, la seua homònima en castellà, Anglés i Història d’Espanya. A
banda i segons el tipus de batxillerat,
els estudiants tindrien una assignatura modal. A la seua lliure elecció
poden examinar-se d’una, dues o de
cap matèries específiques amb diferents ponderacions segons la universitat i la carrera. La matèria amb millor nota mitjana de la UA aquest any
ha sigut Anglés amb un 7,112 mentre
que la pitjor qualificada ha sigut Història d’Espanya amb un 6,596.
Les circumstàncies d’un curs

amb mesures de protecció als centres
educatius i la realització de les proves a les universitats fan necessària
la comparació amb cursos anteriors.
El curs 2020 va estar marcat per
un tercer trimestre de confinament
i classes en línia, un mes de retard
de les dates PAU i la realització de
les mateixes als instituts. A Biar, els
examinats el curs passat obtingueren
una nota de fase obligatòria de 7,066.
Malgrat això, la dada que més crida
l’atenció és la nota mitjana d’expedient que va ser d’un 8,410, la millor
qualificació de tots els centres que es
presentaven a Alacant tant públics
com privats. A banda, també va ser
la millor nota des que la Generalitat
publica les dades de l’IES Biar (curs
2009-2010).
També cal comparar les dades
amb un any acadèmic normal com
el del 2019 on les notes mitjanes
d’expedient arribaven al 8,058 i la
mitjana de fase obligatòria era de
6,271. Per a mesurar l’impacte de la
pandèmia a les notes s’hauria d’estudiar la variació entre notes de la fase
obligatòria i la de l’expedient. L’any
2019 la variació va ser d’1,787 punts;
la del 2020 d’1,344 i la més actual, la
del 2021, d’1,176.
El que queda ben clar és que l’IES
Biar és una referència per a l’estudi
del Batxillerat i la PAU tal com mostren les dades des del curs 2010. A
poc a poc però amb treball, l’IES ha
incrementat 1 punt de nota mitjana
d’expedient en poc més d’una dècada. Front a la davallada de nivell
educatiu que afronta Espanya, l’institut local amb el seu equip directiu
i docent són tot un exemple de bona
gestió i consolidació de coneixements. Enhorabona al professorat i
a tot l’alumnat d’aquesta promoció
2020-2021.

El biarut Aramis López guardonat en els Premis Nacionals d’Edició
Universitària per la seua investigació sobre el Centre de Càlcul de Madrid
EDUARD GARCIA

A

mb el treball “El Centro de
Cálculo de la Universidad de
Madrid (1968-1973): ciencia, arte
y creación computacional” (Universidad Complutense), el crític
d’art Aramis López juntament
amb l’artista i professor Jaime
Munárriz han sigut guardonats en
els XXIV Premis Nacionals d’Edició Universitària com a Millor Monografia en Ciències, Ingenyeria i
Arquitectura. Si bé és cert que no
és la primera vegada que López
aborda l’anàlisi del Centre de Càlcul de Madrid, però sí és la primera que realitza una investigació en

profunditat “des del punt de vista
filosòfic i artístic”, de fet el biarut
ha assegurat que no s’esperava el
guardó “perquè no sabíem que la
Complutense havia triat el nostre
llibre entre totes les investigacions
que publica a l’any per a presentar-lo als premis”. Serà el proper
14 de novembre quan els guardonats reben el premi a la Universitat
de València, segons s’ha informat
des del diari Información.

El Centre de Càlcul de Madrid
El 1958 la popular multinacional informàtica IBM va cedir a la
Universitat de Madrid la compu-

tadora IBM 650, el fet va suposar
una revolució tecnològica per a
l’Espanya de l’època que va acabar
sent l’eix central del Centre de Càlcul creat en 1966. El centre va ser
punt de trobada d’artistes, lingüistes i filòsofs entenent que els feia
més grans la barreja de les seues
respectives disciplines. Entre ells
destacava Eusebio Sempere, Abel
Martín, Juan Navarro Baldebeg,
Cristobal Halfter, Luis de Pabro o
Víctor Sánchez Zabala.
El Centre de Càlcul va suposar
la incorporació de l’estat espanyol
en els corrents intel·lectuals i tecnològics més innovadores del món

en l’últim quart del segle passat. El
nostre interés ha sigut comptar el
procés, contextualitzar cultural i
artísticament l’experiència i plantejar un futur al passat i portar el
passat al present, és potser aquest
plantejament el que ha resultat
més nou en la investigació.

Biar Digital - La
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Pel que fa als esports aplaudir l’esportista biaruda Ana
Camarasa, qui participa en el
Campionat del Món d’Orientació, a la República Txeca, a
Ángela Palazón, qui ha renovat amb el Xaloc Alacant de futbol sala per una nova
temporada, al biarut Victor Guill, convocat a la jornada
que hvia de confeccionar l’equip de la Selecció espanyola de Power Chair.
A finals de juny ha hi hagut
un nou repunt pel que fa als
casos de Covi 19 a Biar, asociat
a persones joves d’entre 20 i
29 anys. És normal que estiguen cansades d’esta situació
però no podem baixar la guàrdia, ja que la pandèmia
continua viva entre nosaltres i hem de continuar respectant les mesures.
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#labibliorecomana

n aquesta ocasió #labibliorecomana “També això passarà”,
escrit per Milena Busquets i editat
per Ara Llibres. És una novel·la de
pèrdua, amor i sexe. La Blanca,
la protagonista, ha perdut la seva
mare fa poc. Decideix emprendre
un viatge al poble pescador de
Cadaqués, on hi ha la casa d’estiu
familiar, juntament amb els seus
fills, els dos ex-marits, l’amant
i una colla d’amigues. Amb tot,
el que troba allà és l’essència de
l’apassionada i complexa relació que tenia amb la seva difunta
mare. Movent-se dels detalls més
durs i intensos als més superficials,
Milena Busquets converteix en literatura les vivències personals
d’un estiu a Cadaqués. El trobaràs
a la secció de novel•la en valencià
de @labibliodebiar. T’esperem!!

Continuem amb els esports, rotllets i fogasses a les
patinadores biarudes Inés
Carpena i Lucía Rodríguez,
que van competir en el Campionat d’Espanya, a la biaruda
Anna Ferre Navarro, campionat provincial en 100 metres tanques, i a l’equip infantil de volei del CD Biarense, pes l’ascens a categoria Preferent.
En un dels seus articles durant el mes passat, el nostre
columnista Antón Miralles posava el focus en algunes actuacions policials al País Basc. Els
agents de la llei són servidors
públics i així han d’actuar sempre, també qui dóna ordres de dubtosa eficàcia i comprensió contra la protesta legítima i pacífica.

Belén Puig (Presidenta d’AEBI)

“Si participes a Biar
es queda a Biar i
repercuteix a Biar, tot
va en cadena”
Pots consultar aquesta entrevista i
moltes altres més a www.biaigital.com

Puja’t a

A l’estudi Diseño y Foto
d’Alacant, per les espectaculars imatges del castell de Biar
amb l’última superlluna de
l’any.

BiarDigital

En una entrevista de la mà
de l’espai IES Digital, Flora
Sempere Domenech, vocalista del conegut grup El Diluvi,
parlava de les actituds masclistes que encara perduren en
la societat i la necessitat d’empoderar dones i xiquetes, fet que a través d’algunes de les seues cançons vol
transmetre.

i fem poble!
Subscriu-te al
652 342 158

· EU demana més informació sobre els projectes de fotovoltaiques que es volen implantar a Biar i més participació ciutadana
· Biar suma quatre noves certificacions de Qualitat Turística
· Comença la vacunació contra la Covid 19 entre persones menors de 20 anys
Pots consultar aquestes notícies i moltes altres a www.biardigital.com
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Biar testa amb èxit la
vacuna contra la Covid-19

C

om tothom tindrà coneixement, farà unes setmanes
va sortir en primera plana la noticia d’una falsa vacunació amb
sèrum inofensiu als nascuts de la
quinta del 78, Quinta La Consti.
Eixa noticia, portada en els gran
mitjans nacionals com La Veu,
À Punt, Intercomarcal TV, TV3,
com internacionals de fora del
País Valencià com Mediaset o
Atresmedia amb entrevistes a la
primera autoritat local en directe. Ara des de Destrellataes podem confirmar que tot ha sigut
un fake, una enganyifa, un frau,
una barata; tot era un pla per encobrir d’un programa pilot top
secret d’una vacuna 100% made
in biaruda “La Mahoma” desenvolupada gràcies a un acord tripartit entre la Conselleria de Sanitat, el govern cubà i l’Agència
del medicament russa.
El principi de la història es
remunta al passat estiu quan
després de la tornada a la normalitat, la primera de les quaranta-quatre tornades a la normalitat que portem en l’últim
any hi va haver una reunió auspiciada per el Sr. President de
les Corts Valencianes En Enric
Morera i Català entre la Sra.
Consellera de Sanitat i veïna del

PAULINO ASESORES
DE SEGUROS, S.L.

Assessors Financers Titulats

C/.Pare Arnau, nº 14 Baix

Tel. 96 581 09 00

poble veí Saix Na Ana Barceló,
representants del govern cubà
gestionats per Moreno, ex regidor comunista de l’Ajuntament
i amb contactes amb la família
Castro per acabar amb dos representants del servici secret
rus KGB, aprofitant una visita
que havien de fer a un “amic” a
la costa malaguenya.
En reunió celebrada en una
caseta de la partida de l’Aler es
va acordar posar en marxa la
investigació per poder fabricar
una vacuna amb la base de l’aigua de Fontanelles, per tots coneguda per les seues propietats
medicinals, amb una gran tradició de sempre d’anar a omplir
garrafes d’aigua en la font, no
solament la gent del poble sinó
de tota la comarca. Aquest projecte, com no pot
ser, d’altra manera s’ha portat
amb tot el secret
i discreció possible i per tant les
autoritats locals
no tenien notícia
alguna, es el que
passa quan no
eres un govern
socialcomunis-
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L’Àbac

Serveis informàtics i formació

ta-separatista-catalanista. Així
que Biar amb la seua vacuna “La
Mahoma” es suma a les vacunes
cubana “Soberana”, com la russa
“Sputnik”, com vacunes fora de
les gran multinacionals farmacèutiques i per tant lliures de
comercialitzar, segons ens han
informat la República bolivariana de Veneçuela serà el primer
país on s’administren les noves
vacunes elaborades en les instal·lacions posades en funcionament en l’antiga Proter gràcies a
la tecnologia russa i baix la supervisió dels metges cubans.

www.labac.info · info@labac.info
652 342 158

Talleres Parodi

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

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

Ara a la mitja

per les 7.

(Les 6 i mitja -d’hora-)

