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Resultat eleccions locals 2019
Participació: 79,71% · 2329 vots
42 nuls · 28 en blanc

24,53%
561 vots

46,31%
1059 vots

Les eleccions
locals frenen el
gir a l’esquerra
Repartiment de regidors

3
20,68%
473 vots

D

esprés de les eleccions locals i europees d’ahir diumenge, Biar ha frenat el seu gir
a l’esquerra. Si bé és cert que
els comicis generals i autonòmics del passat diumenge 28
d’abril donaven a l’esquerra
avantatge sobre la dreta, estos
resultats no han sigut extrapolables a nivell local, on ha canviat totalment el sentit del vot
biarut. Fins i tot les europees
han sigut més favorables a les
posicions progressistes també,
unes eleccions europees que
acompanyaven enguany a les
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locals.
Finalment el tripartit governant format per primera
volta a Biar per PSPV-PSOE,
Compromís i EU ha patit una
derrota, on una menor participació que en 2015 -prop de tres
punts-, algunes qüestions de la
gestió de govern i una falta de
cohesió entre les diferents formacions, així com el canvi d’un
temps polític on semblava que
allò prioritari era derrotar el
PP en les urnes després de huit
anys a Biar i vint a la Generalitat, han castigat les formacions

polítiques d’esquerres al nostre
municipi.
Deixant això sí un panorama
on la majoria per a les formacions que tenien l’equip de govern se li haja escapat el poder
repetir el tripartit per només
onze vots, els que li han faltat
a Esquerra Unida per poder
tindre representació en l’Ajuntament i obtindre un regidor
a costa del PP, que no haguera tingut majoria absoluta. No
obstant, la suma dels vots dels
partits que formaven el tripartit local ha sigut superior al nú-

mero de vots aconseguits pel
PP.
Així i tot el més perjudicat
en la baixada de vots ha sigut el
PSOE, amb una pèrdua de vora
4 punts i 94 vots, d’Esquerra
Unida amb una pèrdua de 49
vots, i finalment de Compromís
que ha sigut el menys dignificat
amb una pèrdua de 32 vots. En
poques setmanes s’obrirà una
nova legislatura on Magdalena
Martínez Martínez començarà
el seu tercer mandat com a alcaldessa de Biar.
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Biar vota a l’esquerra en les
eleccions generals i autonòmiques
EDUARD GARCIA

A

mb la convocatòria de
les eleccions generals i
autonòmiques els electores
i electores de Biar estaven
cridats a l’igual que la resta
de l’Estat a les eleccions a
les Corts Generals i el Senat,
i també per triar els nostres
representants en les Corts
Valencianes, per l’avanç
electoral dels presidents del
govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president valencià
Ximo Puig, coincidint les
eleccions generals i valencianes per primera volta en
la història.
La jornada electoral
d’ahir diumenge 28 d’abril
va passar pràcticament
sense incidents, llevat de la
denúncia des d’Unides Podem-Esquerra Unida que les
seues paperetes al Congrés
s’havien tapat per les de la
formació d’ultradreta Vox, i
una altra denúncia de Compromís, qui va denunciar
una operació idèntica quan
les seues paperetes van ser
cobertes per les de Ciudadanos.
Tot i això, la jornada va
donar una gran participació
des de les nou del matí amb
l’obertura dels tres col·legis
electorals on es constituïren
les cinc taules electorals, en
les què participaren un total
de 2.466 electors (85,06%)
en les eleccions al Congrés,
mentre que la participació
va pujar a un 84,58% al Se-

nat, amb 2.452 vots, i un
84,82% en les eleccions a
les Corts Valencianes, un índex molt alt en tot cas, més
comparat amb les eleccions
de 2016 quan l’abstenció va
ser quasi un punt i mig superior.
Eleccions Generals
Pel que fa als resultats
el PSOE va ser el guanyador de la nit amb 794 vots,
el 32,62%, seguit el PP amb
485 (19,93%), Ciudadanos
amb 375 (15,41%), Unides
Podem va ser quarta força
amb 343 vots i el 14,09%,
seguits de Compromís amb
208 vots (8,55%), mentre
que la formació ultra Vox
amb 173 vots (7,11%) ha
sigut la sisena força. Finalment, formacions com ara
el partit animalista PACMA,
el Partit Comunista dels
Pobles d’Espanya (PCPE),
Avant-Adelante Els Verds
o Esquerra Republicana del
País Valencià han sumat
entre tots 35 vots al nostre
municipi pel que fa a les
eleccions generals.
Val a dir que el Partit Popular (PP) ha patit una dura
baixada en perdre prop de
300 vots respecte a les eleccions generals de 2016, més
de 12 punts, mentre que el
PSOE ha passat de tercera
a primera força recuperant
un total de 178 vots i més del
6%.
Senat
Pel que fa al Senat els
socialistes també s’han em-
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La soprano biaruda Teresa
Albero torna de Florida amb
un concert en la Cocatedral
d’Alacant el pròxim 25 d’abril
CLARMAN AGENCY

E
portat el gat a l’aigua en ser
la força més votada, amb
2.437 vots, cal recordar que
al Senat se’n poden triar un
màxim de tres senadors o
senadores d’un partit o diferents. La segona força han
sigut els senadors triats del
Partit Popular amb 1.643,
Unides Podem ha sigut la
tercera força amb 809 vots,
mentre que Ciudadanos s’ha
emportat 749, i Compromís
un total de 616, Vox també
ha tigunt la seua quota amb
420.
Eleccions autonòmiques
Finalment, pel que fa a
les eleccions al País Valencià el Partit Socialista ha
sigut també la força més
votada amb 695 vots, el
28,26%, Compromís ha
sigut la segon força amb
497 vots, el 20,21%, el PP
ha quedat en la tercer lloc
amb 493 vots que representa el 20,05%, mentre
que Ciudadanos s’ha emportat el 14,27% i 351 vots.
Per la seua banda Unides
Podem-Esquerra Unida
s’ha emportat un total de
171 vots i el 6,95%, per davant de Vox amb el 6,38%
i 157 vots.

n el concert que se celebra l’any jubilar de la
Santa Faç, la soprano biaruda i establida a Xàbia, interpretarà obres tan especials i
conegudes com l’Ave María
de Macagni juntament amb
el de William Gómez i la popular Misa Tango de Palmeri.
La soprano biaruda Teresa Albero Almiñana que
torna després d’haver sigut
l’única cantant europea seleccionada per a treballar
en l’Acadèmia de l’Òpera de
Naples als EUA, pretén emocionar amb la seua veu i tècnica al públic que omplirà la
Cocatedral. Un concert que

comptarà amb la participació de l’ARS NOVA de Xàbia,
l’Orfeó d’Alacant, el bandoneonista Francisco Martínez,
el pianista Juan Carlos Vázquez i la Banda Municipal
d’Alacant sota la direcció tots
ells de José Vicente Díaz Alcaina. Més de 130 músics en
l’escenari que faran que la
Cocatedral brille amb força
en un concert únic.
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La veu del poema, per Mayte Salguero
Poema a la Mare de Déu de Gràcia
¡Qué magia tienes ...!
Enmudeces a tu paso hasta el eco de los trinos,
siendo capaz a los suspiros de subirles la voz,
me aceleras el corazón mientras detienes el mundo,
y ya todo mi yo es tuyo, me quedo solo con la emoción.
La emoción de verte en mis pasos y mis alcances,
de protagonizar el baile de todas las sensaciones,
te acompañan los acordes y tus hijos biarenses,
pero mi yo que te pertenece solo emite sus oraciones.
Oraciones íntimas, en un idioma que solo tú entiendes,
mi fervor se crece y tu imagen va cobrando vida,
dándote la bienvenida como nuestra madre que eres,
en el corazón biarense de esta, mi persona, que te admira.
Te admira quien te venera con la Fe y la esperanza,
magia eres en nuestro alma que tanto logras llenar,
eres la poesía de Biar y el aire que nos hace falta,
mi cita con la paz soñada, y una caricia por estrenar.

Eleccions europees a Biar
Resultat eleccions europees 2019 a Biar
Participació: 79,92% · 2332 vots
9,29%
214 vots

Altres
5,76%

30,92%
712 vots

9,64%
222 vots

35,13%
809 vots

8,29%
191 vots
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Rafaela Mollà Mas escollida una volta més com a Jutgessa de Pau
EDUARD GARCIA

E

l passat 25 d’abril va
tindre lloc la sessió ordinària del plenari de l’Ajuntament de Biar del mes passat, a banda de l’aprovació
de l’acta anterior per part
dels membres de la Corporació Municipal, es va donar
pas a la lectura dels decrets i
informes d’alcaldia per part
del primer edil Julio Sanjuán, entre altres:
Pel que fa a Educació
sobre la jornada de portes
obertes en l’Escoleta Municipal Infantil el pròxim 25
de maig i també de la reunió
informativa del pròxim 7 de
maig per informar del període d’inscripció en l’Escoleta.
Pel que fa a la utilització
de la pólvora, que segons la
lectura del secretari Cristóbal Piñeiro s’aplaça el repartiment de la pólvora al
passat dilluns, dia de Sant
Vicent, explicant que es deu
a un problema intern del
Ministeri d’Indústria, alié a
l’Ajuntament per tant, qui
va haver de vetllar pel compliment dels terminis i pel
compliment en l’enviament
de la documentació per tal
que pugueren accedir a la
pólvora i poder tirar finalment el passat dilluns, dia
de Sant Vicent. Igualment
es va explicar que des de
l’administració local s’havia
estat en contacte amb els
presidents de les diferents
comparses.
Informes trimestral
de morositat
Correspon al primer trimestre de l’any i s’informa
que l’Ajuntament està pagant en una mitjana de poc
més de dos dies.

Alçament d’objeccions
S’aprova l’alçament pel
que fa a algunes factures que
han de passar pel plenari per
justificar el gasto. S’aprova amb els vots a favor de
l’Equip de Govern i l’abstenció de l’Ajuntament.
Reconeixement extrajudicial de crèdits
La factura correspon a
l’estiu passat, a través d’una
subvenció de la Diputació
que subvencionava una part,
l’únic que es va presentar
amb molt de retard la factura per part de l’empresa.
Igualment l’Equip de Go-

vern va votar a favor, mentre que el grup de l’oposició
es va abstindre.
Elecció Jutge de Pau
titular i suplent
Es tria a Rafaela Mollà
Mas amb nou vots, i un per
a Josefa Almiñana Català.
Mentre que María Dolores
Nácher Albero com a suplent per set vots a favor dels
deu membres de la Corporació que assistiren al plenari,
mentre que dos vots van ser
per a Josefa Almiñana i un
per a María Bravo Ruiz.
Modificació RPT de la
Brigada d’Obres
Segons s’explica per part
de l’alcalde des de l’Ajuntament cal invertir en capital
humà i que ha sigut senya
de l’actual Equip de Govern,
segons s’ha permés pels processos administratius. Un
punt que es va aprovar pels
vots a favor dels membres
de l’Equip de Govern i l’abstenció del Grup Popular.
Tot i això per part de la
portaveu popular, Magdalena Martínez va preguntar
de quina partida eixiria la
pujada de salari dels treballadors, posat que el pressupost estava tancat. Segons
l’alcalde es podia assumir
segons intervenció, sense
haver de comprometre cap
àrea pel que fa a gastos.
Per part del regidor de
Servicis Socials va anunciar
una pujada de la jornada laboral a la treballadora de la
Dependència i de la psicòloga que passaran de tindre la
jornada laboral del 75% al
100%, jornada completa per
a les treballadores de l’àrea
de Serveis Socials. Val a dir
que la pujada de jornada
de la psicòloga depén d’una
subvenció ja concedida, ja
que com és lògic a la pujada
de jornada s’equipara el salari per treballar més hores.
Amortització
plaça
agent de Policia Local
La plaça encara que ara
es perd es recuperarà en un
futur, comptant de moment
amb el suport si fora necessari d’alguna ajuda puntual
per part de la Guàrdia Civil
o Policia Nacional.El punt
s’aprova amb els vots a favor de PSOE, Compromís
i EU i l’abstenció del Partit
Popular.
Canvi en el Consell de
Participació Ciutadana

Mª Soledad Valdés Sarrió com a titular i Antonia
Ferriz Beneito com a suplent
seran les representants en el
Consell de Participació Ciutadana de Biar per part de
l’Associació de Pensionistes.
Acord de col·laboració per instal·lació de
l’AutoSERVEF
Segons s’explica per l’alcalde Julio Sanjuán després
de la proposta del Grup Popular i fer els tràmits s’ha
dut a terme la iniciativa. Així
el veïnat tindrà un servici al
poble per renovar la targeta
del DARDE entre altres i no
s’hauran de desplaçar a Villena.
Aprovació contracte de neteja d’edificis
pblics
Segons Sanjuán ja feia un
temps que s’havia acabat el
contracte i després d’alguns
tràmits de les tres empreses que s’han presentat al
concurs públic se l’emporta
una empresa de la ciutat de
València, segons Sanjuán
qui va felicitar a l’empresa
per ser competitiva, va comentar que en el poble s’està
content amb l’empresa.
Segons Asun Gregori
com a portaveu del Grup Socialista va explicar que este
era l’últim pas, i que s’ampliava la neteja d’edificis a la
casa Marco, el poliesportiu i
altres. El contracte es farà a
cinc anys.
Magdalena
Martínez
com a portaveu popular va
comentar que des del seu
grup es votaria a favor, punt
que finalment es va aprovar
amb els vots a favor dels
Grups Popular, Socialista i
de Compromís, i l’abstenció
del Grup d’Esquerra Unida.
Declarar desert l’expedient de suministre
elèctric a les instal·lacions de l’Ajuntament
de Biar
Segons explica l’alcalde
va quedar desert al presentar-se dos empreses, fent
una oferta superior a la que
es va posar en el plec de condicions. Per este fet es va haver d’anul·lar l’adjudicació
quedant deserta.
Segons la portaveu popular va dir que el seu grup
votaria a favor, i que tot i que
el contracte de la llum s’ha
acabat tocaria començar des
de zero el procediment. Preguntant pel preu que s’està

cobrant i desitjant que el
procés siga ràpid i es puga
contractar.
Incoació de realització de contracte de subministrament elèctric
d’alta tensió per a les
instal·lacions de l’Ajuntament de Biar
Segons s’explica pel primer edil que s’espera en este
nou procés vore quantes
empreses es presenten.
També explica l’edil popular esperant que les empreses que concursen puguen accedir, celebrant que
algunes de les observacions
del PP s’han acceptat per a
esta nova oferta de cara a les
empreses. El punt també es
va aprovar per unanimitat
dels membres de la Corporació Municipal.
Aprovació nous preus
contradictoris de l’obra
de restauració i rehabilitació de la torre i llenç
de la muralla de l’Arc de
Jesús
Este punt s’explica per
part de Sanjuán com “una
història llarga”, degut als
problemes amb els que
s’han trobat en l’execució
i tardança en complir els
terminis indicats en el contracte. Segons Sanjuán s’ha
aplicat una penalització i
no es pagarà a l’empresa
fins que s’acaben definitivament les obres, ni tampoc
es tornarà l’aval que l’empresa havia entregat. També
pressionant per firmar amb
les millores exigides des de
l’Ajuntament.

Segons Magdalena Martínez les millores i diferències en els preus i les millores es pregunta “què passa
amb eixos diners”. Sent que
es canvien unes coses per
altres que són més barates.
Segons Martínez, “no ho
veuen clar”. I que no tenim
l’obra ni s’acaba, i tampoc se
sap què fa l’empresa, anunciant que el seu grup no votaria a favor.
Segons Sanjuán l’obra
de la Torreta està acabada,
i que ara l’empresa té pressa, però que fins que no estiguen les millores fetes no
es recepcionària l’obra, i que
demanant 200.000 € de sobre-cost és un despropòsit
que l’Ajuntament no acceptaria. Finalment el punt es
va aprovar gràcies als vots
a favor dels tres grups de
l’Equip de Govern i els vots
en contra del Grup Popular.
Precs i preguntes
En primer lloc es va respondre a les preguntes del
plenari anterior per donar
pas a les preguntes del plenari actual per part del Grup
Popular, entre altres sobre
la neteja d’algunes zones del
poble, també sobre la falta
de suministrament d’aigua
en una zona del poble que
segons l’alcalde es deuria a
problemes amb una vàlvula, un fet que es va produir
tres dies després i que pressumptament correspondria
a una manipulació malintencionada, fets denunciats
davant de la Guàrdia Civil,
entre altres.
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Biar, Petrer, Muro
El CD Biarense de Voleibol
i Villena es veuen cadet aconsegueix ascendir de
afectats pel no
categoria i jugarà en Preferent
subministre de
pólvora per als actes
d’arcabusseria en
Festes

EDUARD GARCIA

D
EDUARD GARCIA

E

l passat dimecres, 17
d’abril, gràcies a la
col·laboració d’algunes veïnes i veïns, així com membres de l’Equip de Biar Digital es realitzava en el Plàtano
per part de Josefina Molina
la tradicional fotografia de
Festes de Biar Digital, enguany es volia reivindicar
amb la foto els actes d’arcabusseria en la nostra festa,
posades les majors mesures
i en part traves per a l’ús
d’este element, mesures que
venen donades en nom de la
seguretat.
Esta fotografia este mes
ha encapçalat la portada de
l’edició en paper de Biar Digital també, però qui ens havia de dir que d’alguna forma seria premonitòria esta
fotografia, ja que enguany i
per primera volta les Festes
de Moros i Cristians no disposaran de la pólvora en els
actes d’arcabusseria a Biar, a
l’igual que ha ocorregut amb
altres municipis com ara Petrer, Muro, Ibi i Villena.
Després de la notificació realitzada per l’empresa
subministradora de pólvora
el passat 8 de maig, de fet
hui mateix ha hi hagut una
reunió en la Seu de Subdelegació del Govern a Alacant
per esta qüestió. Finalment

sembla que Villena sols disposarà de 23 Kg de pólvora
per a rebre la Mahoma el
pròxim dia 12 de maig.
De fet, ahir des de la Regidoria de Festes també s’indicava -a través del WhatsApp de l’Ajuntament de
Biar- que hi havia problemes
pel que fa a la distribució de
la pólvora homologada, cancel·lant els sistema de repartiment que s’havia previst.
Tot i això s’ha intentat aconseguir l’element imprescindible per als actes d’arcabusseria, tot i que finalment no
ha sigut possible. El problema segons sembla ha vingut
per un defecte en la partida
de pólvora que venia des
de Portugal i detectant-se a
Madrid feia “no apta per a ús
en actes públics” esta partida per part de l’única empresa a nivell d’Espanya que
està habilitada pel Ministeri
d’Indústria per a esta labor,
això fa que no puga arribar
més que una quantitat molt
xicoteta o no res a les poblacions indicades -segons s’ha
informat des de Radio Villena-Cadena SER-.
Al nostre municipi i segons s’ha informat des de la
Regidoria de Festes, després
de la negativa de l’empresa
de disposar de pólvora negra s’ha lamentat que no hi
haurà pólvora per a disparar.

esprés de quedar segones en la classificació regular, les xiques de la
secció de volei cadet del CD
Biarense, així com la seua
entrenadora i entrenador
van afrontar el passat cap de
setmana al Pavelló Municipal la fase d’ascens.
Actualment el CD Biarense juga en la categoria
d’Iniciació al rendiment dels
Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en categoria Zonal i gràcies a les
victòries en la fase d’ascens
han pujat de categoria com
a segones classificades a la
categoria de Preferent.
Si bé és cert que les nostres xiques han jugat la fase
d’ascens a casa gràcies a que
es va sol·licitar per part del
club ser la seua d’esta fase
d’ascens i la Federació de
Volei ho va concedir, però
tenien el handicap de no ha-

ver pogut preparar suficientment esta fase d’ascens, fet
que altres clubs sí que van
poder fer, per la proximitat de les Festes de Maig de
Biar i la fase d’ascens. Una
fase d’ascens que com recorda l’entrenadora del CD
Biarense de volei, Marisol
Troncoso, ja es va organitzar
per part del club local l’any
2007, però el pavelló on es
va realitzar va ser el de Villena, per no estar el de Biar
construït encara.
Una fase d’ascens que
tot i que el Biarense va començar amb derrota, 1-3 davant del CV Elx -primer classificat-, va continuar amb la
victòria de les nostres per
3-2 en el segon partit sobre
el CV Sant Joan, i per 3-1
per a les biarudes en l’últim
i definitiu partit sobre el CV
l’Illa de Castelló de la Plana.
Sumant finalment 5 punts i
classificant-se en segon lloc,
plaça que li dóna el dret de

pujar de categoria i jugar la
temporada que ve en Preferent.
Un equip més unit
Segons
l’entrenadora,
la també biaruda Marisol
Troncoso, han viscut amb
molta alegria l’ascens, “ja
que ha sigut un èxit poc esperat i molt lluitat durant els
tres partits que vam jugar.
Aquesta victòria ha afavorit
a que l’equip estiga més unit
i que es vega tot l’esforç que
hem fet durant tot l’any, ja
que açò es una mostra de tot
el treball de la temporada”.
De moment les jugadores
i cos tècnic agafaran un descans una volta finalitzada la
temporada i amb l’ascens
aconseguit, tot i que al mes
de juliol reprendran la seua
activitat amb el Campus
de Volei que porten ja tres
anys organitzant. Ara marquen l’objectiu en formar un
equip de la categoria juvenil
per a que jugue l’any vinent.

La història d’Estela, Laura, Lucía i
Marisol, quatre anys després de compartir
la seua experiència estudiant a València

H

an passat 4 anys des
d’aquella entrevista a
4 biarudes estudiant juntes
a València. En aquell temps
d’estudiants tenien moltes
idees al cap de què volien
fer en acabar, però al mateix

temps moltes incògnites de
què passaria quan es graduaren. Ara tornem a reproduir l’entrevista a quatre per
veure l’evolució.

Pots consultar aquesta entrevista i moltes altres a www.biardigital.com
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L’IES Biar en un
projecte Erasmus +

pere esta xacra.

Biar va condemnar una volta
més la violència masclista amb
una nova concentració el 8 d’abril.
No tindrem una societat realment
justa i igualitària mentre no se su-

Els nostres joves ens donen
exemple en més d’una ocasió, com
és el cas de l’IES Biar, que se sumen al moviment de la lluita contra el canvi climàtic.

Biar allà on van.

Els biaruts Miguel J. Martínez i Paco Guillén compartiren
escenari en l’Orquestra Nacional d’Espanya, no era la primera
ocasió. Enhorabona per la seua
trajectòria i per portar el nom de

En l’ambit de l’esport set patinadores del Club Vila de Biar
es classificaren per a disputar el
Campionat d’Espanya de Sols
Dansa celebrat a Gandia, mentre
que que Tania Vidal Sánchez es
va classificar ambé pel Campionat Autonòmic. Rotllets
i fogasses també per al CD Biarense Cadet de voleibol,
que es van classificar per a disputar la fase d’ascens,
molta sort a totes!

Al mestre Vicente Esparza,
per la seua trajectòria i per ser
ambaixador de Biar a través del
seu art per a la pintura i el món
de l’art. Vam tindre la sort de
compartir una bona estona amb
l’entrevista realitzada per Biar Digital.

Mª JOSÉ AROCA

B

ulgària és el tercer país
acollidor d’aquest projecte i la resta de països
participants hem realitzat la
itinerància cap a la ciutat de
Pazardhik.
Bulgaria es un país situat
al sud est del continent europeu, llindant amb Romania(nord), Sèrbia i Macedònia del Nord, al nord-oest,
Grècia i Turquia al sud i la
mar Negra a l’est del país. Té
una extensió de 110.879km2
amb una població total de
6.956.743. L’organització
territorial es divideix en 28
províncies. Presenta un clima temperat, amb hiverns
freds i estius calorosos i rep
una mitja de 630 mm anuals.
El nord del país experimenta temperatures més baixes
i més precipitacions que al
sud del país. Presenta una
xarxa fluvial ben desenvolupada, la majoria són curts, a
excepció del Danubi.
Bulgària, país que
acull la tercera mobilitat
Bulgària es caracteritza
per una economia en creixement, amb un model d’economia de mercat obert on el
sector privat representa més
del 80% PIB.
La cultura tradicional
búlgara és rica en herència
tràcia, eslava i búlgara amb
influència dels grecs, romans, otomans i celtes. Una
de les aportacions del poble
búlgar és l’alfabet ciríl·lic.
Bulgària, França, Itàlia,
Espanya, Estònia i Portugal, som 6 països europeus,
participant en un projecte
comú «Our green town european» amb els programes
Erasmus+, KA229. A banda
d’altres programes Erasmus que van des de l’ensenyament educatiu general,
professional, universitari i
d’adults, el membres de la
UE s’adhereixen aquests
programes educatius per fer
Europa des de fa ja, 30 anys.
Aquesta mobilitat europea inclosa en una identitat
supranacional ens cohesiona però també, afloren les
nostres identitats i al mateix
temps, les integrem en l’esperit d’un projecte, que ens
dóna l’oportunitat de verte-

brar una tasca comuna. En
aquest cas, cap una Europa
més neta i sostenible per frenar el canvi climàtic, no cosa
fàcil. El context del projecte
« la nostra ciutat europea
verda» és el canvi global del
clima i la biodiversitat que
ens afecta a Europa. Proposem analitzar com cada individu pot actuar de manera
responsable i sostenible per
frenar el canvi o els seus
efectes . A més a més donat,
el 2018 fou l’Any del Patrimoni Cultural Europeu, un
dels objectius d’aquest és
promoure també l’intercanvi i el valor del patrimoni
cultural europeu i volem visibilitzar l’arquitectura tradicional dels nostres sis països i donar la importància de
la protecció del patrimoni.
A Bulgària hem realitzar
diverses tasques relacionades en el projecte mediambiental. Una de les xerrades
més interessants la vam tindre a Plovdiv, ciutat declarada patrimoni de la Unesco
per al 2019. La xerrada fou
conduïda per Keith Kelly,
un dels coautors: «Trashed
world» La ponència va reflectir la producció de brossa
que generem en el nostre dia
i com a nivell mundial anem
acumulant una gran quantitat de residus. La ponència
ens animava a estimular
consciència de disminuir
la quantitat de brossa que
generem i d’emprendre uns
hàbits sostenibles.«https://
www.trashedworld.com/. A
la web hi han activitats dirigides a l’alumnat perquè conega i analitze la producció
de brossa que acumulem al
planeta.
a xerrada sobre la protecció de la biodiversitat a Bulgària a càrrec de Dragomir
Dobrev, ens va mostrar la
fauna i vegetació que tenen
un percentatge més alt de
perill d’extinció a Bulgària.
Per saber més http://bsob.

org/en/index.html.
Abans, he dit que l’alumnat és el vertader conductor
del projecte i la seva implicació et visibilitza amb les
exposicions i presentacions
que realitza cada país explicant les característiques
geogràfiques, climàtiques i
les conseqüències del canvi
climàtic en cada un d’ells, a
banda de les possibles solucions, bones pràctiques que
tots podem fer per frenar
la contaminació i el canvi
climàtic etc. Aquesta activitat és una de les més interessants perquè dóna pas al
compromís de l’alumnat i
abordar les dimensions globals de l’impacte climàtic i
les implicacions de donar
solucions des de l’àmbit local fins al món global. És
bastant interessant, veure
com cadascú dels països
membres projecten i analitzen de manera diferent les
seves projeccions però les
cloendes són comunes i vertebradores.
Per un altra banda, el
professorat participa amb
les activitats realitzades i
és una oportunitat de relacionar-se, conèixer altres
maneres de coordinar-se,
d’estructurar el centre educatiu. Al centre on estavem,
un factor econòmic, entre
altres, els condiciona a tindre dos torns, entre els dos
centres educatius, ubicats
en un mateix edifici. Un torn
on gairebé n’eren menys
d’un centenar d’alumnes i
l’altre torn amb més de 400
alumnes. O que dir de la
franja d’edat a Bulgària que
compren entre 10 fins al 19
anys. També vam aprendre
estratègies metodològiques
per activar l’aprenentatge,
i altres eines per abordar el
tema conductor, en aquest
cas, medioambiental, a banda d’aportar un enriquiment
professional també, ho és
personal.
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PRESIDENT
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n aquests cinc primers
mesos de l’any, la Societat Musical de Biar que honre en
Presidir, ha viscut una sèrie d’esdeveniments musicals centrats
principalment en la difusió, propagació i exaltació de la música
festera en tres grans actes o aconteixements:
El primer de tots, el “Concert
Commemoratiu del 25 Aniversari
del local social dels Moros Vells”
(10 de Març), el segon, el tradicional Concert de Música Festera
(27 d’abril), i, finalment, el tercer
gran acte, les “Festes de Maig”.
En el primer concert es va desenvolupar amb un programa de
música composta principalment
per mestres locals. Música de
qualitat feta des de i per al nostre
poble.
A continuació i, quasi d’immediat, la Banda es preparava per a
gaudir el “XXXVI Concert de Música Festera”, com acte ineludible
i preàmbul de les Festes de Moros i Cristians. Concert qualificat
com “extraordinari, espectacular
i amb molta quali-tat a l’hora
d’elecció de les obres que es van

interpretar”, paraules emeses directament pers crítics i entesos
musicals.
Cal destacar les tres obres estrenades, dos per compositors locals i l’altra pel compositor de Bocairent; a més, ressaltar les altres
obres escollides amb molt bon
encert pel director En Santiago
Rodríguez Perpiñán, guardonades i reconegudes amb diferents
concursos de música festera i
compostes per mestres reconeguts i premiats pel seu treball en
l’àmbit musi-cal fester; i, finalment i, com a colofó, el director
va escollir l’obra o marxa mora
de Saúl Gómez “SANTIAGO CAPITÁN ABENCERRAJE” amb la
col·laboració dels Corals de Biar
i de Banyeres de Mariola, mostrant una nova varietat musical
en el camp de la festa que deixà
impregnat a tot el públic assistent.
I, finalment com a tercer acte,
ens encontrem en les “Festes de
Maig”, on del 10 al 13, es viu un
Gran Concert de Música Festera
materialitzat amb les tres modalitats: pasdoble, marxa mora
i marxa cristiana, interpretades
per la Nostra Banda així com per
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Societat Unio Muiccal de Biar

la resta de les bandes de les Comparses durant tots i cadascú dels
actes de festa. Principalment, el
dia 10 en la “festa del pasdoble”
on s’interpreta (en cercle) un
pasdoble de concert o, “pasdoble
de plaça o assentat” les bandes
de Música interpreten el millor
dels pasdobles per lluir-se i brillar davant de molts espectadors
que, solen assistir, quasi de forma
obligatòria i assídua. En aquest
any la Nostra banda va interpretar “Romualdo Soler” pasdoble
guanyador amb el 1r. Premi al 50
Concurs de Composició de Música Festera d’Alcoi, 2013.
Totes les Bandes han fet sonar
durant les festes el millor de les
obres requerides per les comparses on hem pogut gaudir d’obres
inèdites, d’estrena, dinàmiques,
apropiades per a cada acte i, el
que més, de qualitat artística i
composició excep-cionals.
Per tant, podem dir que ens
encontrem cada any amb música escollida en molta sensibilitat,
diversitat i de qualitat musical,
composta per mestres de reconegut prestigi que fa, tant el Concert
de música festera com les nostres
festes siguen diferents pel mero

fet d’escoltar i desfilar amb música pròpia, inèdita, música que
no s’escolta en altres llocs, inclòs
música del gènere de processó
que, cada any, va pillant també
el nivell, la varietat i qualitat que
es requerix. Pot ser que la música
de moros o cristians està adoptant un estil mes avantguardista,
contemporani i innovador, el qual
ens con-gratula.
Felicitar a totes les comparses
i dirigents per la dedicació, sensibilitat i inversió que any rere any
dediquen a la música festera, perquè invertir en música és també
invertir en festa. Busquem sempre qualitat musical, ja que d’esta
forma farem entre tots unes festes
úniques i de qualitat a Biar.

PAULINO ASESORES
DE SEGUROS, S.L.

Assessors Financers Titulats

C/.Pare Arnau, nº 14 Baix

Tel. 96 581 09 00

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

Dinarem un denguen denguen borles
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