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Festes de Moros
i Cristians.
Hem tornat
PABLO ORTÍN PERPINYÀ

C

om si res no haguera passat. O com
si fora l’última setmana de la nostra
vida. Així hem viscut els festers i les festeres de Biar els Moros i Cristians 2022,
que ens han passat per damunt carregats d’alegria, festa, música i tradició.
Després de dos anys sense les nostres
festes més grans, les ganes de tots els
actes previs han confirmat el que esperàvem: hem tornat per a viure unes
festes molt especials.
Una vegada han passat els 4 dies més
intensos del calendari, durant els quals
ens desentenem de la resta del món i no
hi ha actualitat que valga, hem tornat
a la rutina. Però ho hem fet amb la dolçoreta en la boca i el record que tot ha
sigut com havia de ser.
Des d’aquestes pàgines volem felicitar als festers i festeres de les set comparses Blanquets, Blavets, Estudiants,
Maseros, Moros Vells, Moros Tariks i
Moros Nous. També volem tindre unes
paraules per als músics, la nota imprescindible de la festa i sense els quals
no sabríem què fer. Per últim, donar
l’enhorabona a totes les capitanies, així
com a la resta de biaruts, biarudes i forasters que integren la gran comparsa
dels ‘Mirons’. Ells també fan festa.
Abans d’acabar, volem agrair també
la gran participació que la comunitat
que integra Biar Digital ha tingut en el
concurs de fotografies festeres. Podeu
veure la imatge guanyadora a la portada
d’aquest número de maig de Biar Digital
en Paper.
Festes de Moros i Cristians 2023,
prepareu-se, que venim!

Capitania dels Blanquets 2022. Fotografia més votada en el concurs de fotografia de Festes realitzat per Biar Digital a
través de les xarxes socials. Foto: LPJ i Toni
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Baixa la desocupació en prop d’un 5% a Biar durant el mes d’abril
EDUARD GARCIA MOLINA

E

l passat mes d’abril
ens deixa la situació
de desocupació -en la què
actualment es troben 202
veïns i veïnes- amb una
baixada de 4’72%, 12 persones s’han reincorporat
al mercat de treball, mentre que dues han perdut el
seu lloc de treball, deixant
el balanç en deu persones
menys en situació de desocupació a Biar.
Les dones continuen
constituint la majoria de
persones que es troben en
desocupació, amb 133 treballadores respecte a 69
treballadors, mentre que
els majors de 45 anys són
la franja d’edat on es concentra l’atur al poble, amb

132 persones -46 homes i
86 dones-.

ció tenen uns nivells més
moderats.

Pel que fa als treballadors i treballadores entre
25 i 44 anys sumen un
total de 58 persones en
desocupació -41 dones i
17 homes-, mentre que els
menors de 25 anys tenen
12 persones inscrites en
els serveis de búsqueda
d’ocupació -6 homes i 6
dones-.

Puja l’afilicació a la
Seguretat Social

Per sectors, el terciari
-els serveis- és el més castigat amb 119 persones en
situació de desocupació,
seguit pel sector de la indústria -el secundari- amb
57 persones, mentre que
les persones joves sense
una ocupació anterior,
l’agricultura o la construc-
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Pel que fa a l’afiliació a
la Seguretat Social repunta
en un 0’59%, amb 8 persones més en situació d’alta
laboral al poble. Un total
de 9 persones han causat
alta en algun dels règims
de d’afiliació a la Seguretat Social i una ha causat
baixa. A continuació es poden consultar dades ampliades i desglossades:

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
a la Seguretat
Social

Font: SEPE

Troben milers de cartes sense entregar en un
domicili particular de Biar
EDUARD GARCIA MOLINA

Q

uan una persona adquireix un nou immoble, si ha sigut habitat
anteriorment per altra
persona o un família, a
vegades és imprevisible el
que podem trobar-nos. És
el cas d’una nova propietària i un nou propietari
d’un immoble situat al
carrer Major de Biar, que
han trobat milers de cartes que no s’haurien repartit en el seu moment.
Entre la troballa hi
hauria cartes comercials,
personals,
de
l’administració, avisos de
recepció de certificats,
publicitat, revistes, sobres grans... si bé és cert
que per una banda no hi
hauria cartes certificades,
i per altra tampoc es tro-

barien cartes o revistes
dirigides a persones de
Biar o enviades des de
Biar.
El succés va ocórrer
dimecres passat a la vesprada, quan l’actual propietari de la vivenda es
va trobar les cartes en diferents bosses de plàstic
i repartides per la casa i
immediatament va donar
part a l’oficina de Correus
de Biar, alhora l’oficina ho
va posar en coneixement
de l’oficina superior de la
seua zona, qui va donar
part a la Guàrdia Civil,
que es van personar en la
vivenda, a l’igual que els
treballadors de Correus
per recollir les cartes, que
sumarien aproximadament unes 20.000.
Presumiblement

s’haurien anat deixant
al domicili particular
sense repartir per part
d’un treballador de Correus -antic propietari de
l’habitatge- a partir de la
dècada dels anys 2.000
fins a l’any 2012, any en
què hauria deixat de tre-

ballar com a carter. Com
s’ha assenyalat, les cartes
no pertanyen a persones
de Biar, sinó que la gran
majoria anirien dirigides
a veïns i veïnes de la ciutat d’Alacant, i també a
algun altre municipi de la
província d’Alacant.
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Biar destina 80.700 euros a
condicionar la piscina

La restauració de la portada
renaixentista de l’església de
Biar ja té data

AJUNTAMENT DE BIAR

L

a intervenció, que afrontarà
un element amb 400 anys
d’història, començarà a mitjan
mes de maig

AJUNTAMENT DE BIAR

L

a Diputació Provincial aporta
una ajuda de 51.475 per a la
reparació del got i l’Ajuntament
costeja la pavimentació de la platja i el seu marcatge amb 28.728
euros
NP. 19/05/2022. La regidoria
d’Esports de l’Ajuntament de Biar
està ultimant els treballs de condicionament de la piscina municipal, que en breu s’obrirà al públic.
Les obres s’han centrat en arreglar
el got, que estava molt deteriorat i
patia de pèrdues i filtracions per
les seues múltiples grietes. El cost
de la reparació s’ha afrontat amb
la subvenció de la Diputació Provincial + Deporte, que ascendeix a
51.745 euros.

L’alcaldessa de Biar, Magdalena Martínez, ha indicat que
“l’ajuda de Diputació només costejava la rehabilitació del got de la
piscina i per això, hem hagut de
fer una modificació de crèdit per
a executar la renovació, accessibilitat i marcatge de la platja que
dona accés, a càrrec del romanent
de tresoreria”

L’últim tràmit per a millorar
aquesta infraestructura municipal és l’aprovació de la modificació de crèdit per a la renovació del
paviment de la platja de la piscina
i el seu marcatge. L’import total
és de 28.728 euros i la quantia es
va aprovar en el passat ple. A més
de renovar el pis es farà un treball
d’accessibilitat eliminant la vorera per a entrar a la piscina.

Puja’t a BiarDigital i fes poble!

Subscriu-te al 652 342 158

morenoconsultores@economistas.org
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NP. 03/05/2022. L’anunciada
restauració de la portada renaixentista de l’església de
l’Assumpció de Biar començarà
el 16 de maig. La inversió perquè
aquesta façana recobre la seua
bellesa ascendeix a 197.811,08
euros (IVA inclós), import que és
a càrrec de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE) del
Ministeri de Cultura. El termini
d’execució, segons s’especifica
en els plecs, és de sis mesos i
l’empresa que s’encarrega dels
treballs és TRYCSA.
La portada presenta una erosió molt avançada, que es deu a
l’acció abrasiva dels agents externs com ara la pluja, o vent que
han arrossegat el material. També es poden veure fragments despresos i descamació en les figures. Al mateix temps s’han perdut
juntes i es veuen marques en els
diferents elements.
Els clivells i fractures són els
problemes més preocupants.
L’exposició a la intempèrie i les
càrregues estructurals han provocat fortes fissures en aquesta joia
de renaixement. També s’observa
una pàtina que ha apagat el to natural de la pedra calcària de Novelda amb la qual es va construir
l’element ornamental.
Els tractaments als quals
s’enfrontarà un dels monuments més emblemàtics de Biar
s’iniciarà amb una fixació provisional dels fragments en perill
de despreniment i l’eliminació
d’afegits, que res tenen a veure
amb la portada original. Després,
es realitzarà un procés de neteja
en els quals s’aplicaran mètodes
mecànics com a aspiradores i microabrasius, làser i químics. El
seu objectiu serà eliminar tota la
brutícia i ennegrit, que s’ha acu-

mulat amb el pas del temps.
Així mateix, es retiraran les
sals solubles dipositades en superfície i s’estabilitzaran les de
l’interior de la pedra. També es
procedirà a un tractament biocida per a eliminar tots els líquens
i algues acumulats i que desenvolupen crostes a manera de taques.
Els últims passos del procés
de restauració són la consolidació dels elements arquitectònics
i decoratius; el farciment de les
fissures i clivells; es reintegraran els volums i els 63 elements
petris que es van desmuntar i es
van conservar baix coberta de la
portada. A més, es restituiran els
sillars del sòcol, que es troba en
un avançat estat de deterior. Per
a concloure, s’aplicarà un tractament d’hidrofugació per a conservar els materials i retardar l’acció
dels agents mediambientals.
En 2017 es van executar una
sèrie d’actuacions prèvies a la restauració de la façana. Així, es van
eliminar les humitats del sòcol
de la portada, creant una cambra
bufa de ventilació i es va modificar la recollida d’aigües del faldó
de les naus. Aquest va ser el pas
previ a l’hora d’abordar la restauració que precisa la portada.
Referent a això, l’alcaldessa de
Biar, Magdalena Martínez indica
que “és una obra molt anhelada
per la població pel caràcter sentimental i emocional que posseeix
aquest element arquitectònic”.
“Són unes obres molt esperades
perquè en 2013 la Direcció General de Patrimoni de la Comunitat
Valenciana va sol·licitar la intervenció al Ministeri de Cultura”,
conclou.
La portada de l’església parroquial de Biar es considera una
obra excepcional dins del Renaixement valencià primerenc. En
l’Arxiu Municipal de la localitat es
conserva el contracte signat per
Guillem Alemany per a la seua
construcció l’any 1519, acabant en
1521.
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El ple de maig aprova l’adhesió de Biar al programa de
municipis contra el maltractament
EDUARD GARCIA MOLINA

E

l passat dimarts 31 va tindre
lloc la sessió ordinària del
plenari de l’Ajuntament de Biar
corresponent al mes de maig, on
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
de la finalització de les escoles
esportives, així com de la gimnàstica per a adults i altres, i
que tornaran al setembre o octubre. També de la iniciació
de l’aquagim, natació, campus
esportius, o l’escoleta d’estiu.
Així mateix s’obrirà este mes la
piscina municipal, com tots els
anys. També es va informar dels
problemes amb els contenidors
soterrats en la plaça de Santa Anna on s’han tancat, ja que
tant en eixa plaça com al Raval
s’està afontant-se el sòl, per tant
es farà la prova que el vehicle
per a buidar els contenidors vaja
fins la plaça de les Olles i torne
pel mateix recorregut, per tant
el carrer Carrils es tancarà, s’ha
demanat als veïns que vagen bé
a l’avinguda d’Alacant, a baix del
Plàtano o a la plaça de les Olles
per a dipositar els residus o reciclatge. Finalment, la primera edil
va donar l’enhorabona al poble
per la celebració de les Festes de
Maig, que a banda del bon temps,
no ha tingut cap incident ressenyable.
Proposta d’adhesió al programa de municipis contra
el maltractament
Segons es manifesta per part
de la primera edil, és una iniciativa d’Antena 3 i Mutua Madrileña, posat que Biar està compromés amb el maltractament, amb
xarrades, formació dels professionals de l’Ajuntament (Policia
Local, psicòloga, Serveis Socials),
i hi ha més de 350 municipis de
l’Estat espanyol que s’han sumat
a esta iniciativa, el ple decideix
que el poble també s’adherisca.
Per la seua banda, Asun Gregori va preguntar si s’havia tornat a crear la Regidoria d’Igualtat
per poder-se adherir a esta iniciativa, i segons l’alcaldessa mitjançant un decret sí que s’havia
tornat a crear per este procediment, avançant el vot a favor
del Grup Socialista per part de
Gregori. Per la seua banda, Joan
Lluís Escoda va celebrar que

l’Ajuntament tornara a tindre
una Regidoria d’Igualtat, Escoda
va afirmar que gràcies a la pressió
social i institucional la Regidoria
d’Igualtat torne al consistori local. L’edil va recordar que Biar
va ser un dels primers municipis
de menys de 10.000 habitants en
tindre una Regidoria d’Igualtat,
mostrant la seua satisfacció.
L’edil de Compromís va criticar
que en l’informe no s’utilitzara
el llenguatge inclusiu, tot i això,
avançant el vot a favor del seu
grup, aprovant-se per unanimitat
la proposta.
Proposta
d’acord
d’autorització
de
cessió del contracte d’obres
d’adequació i ampliació del
CEIP Mare de Déu de Gràcia
Es tracta que degut a
l’increment de preus dels materials per la inflació no es pot
continuar l’obra per part de
l’empresa adjudicatària de les
obres al CEIP, l’empresa concretament és Mediterráneo de
Obras y Asfaltos SA (MOA), que
passarà el contracte a Orthen, tot
complint la condició que ha de
hi haver un 20% executat d’obra
per a que l’altra empresa es faça
càrrec. El plenari com a contractista ha d’acceptar-ho mitjançant
el ple, després de passar per Notaria es farà una escriptura pública i es notificarà a Conselleria
d’Educació, impulsora del projecte a través del Pla Edificant.
Una vegada fet caldrà que l’altra
empresa -Orthen- se’n faça càrrec. S’espera que a finals d’any
es puga quedar acabat el nou
gimnàs i l’edifici nou d’infantil,
que passarà del Convent a la carretara d’Alcoi, com és sabut.
Per la seua banda, Asun Gregori, portaveu del Grup Municipal Socialista va afirmar que amb
un document tècnic que recolza
la decisió política el seu grup
aprovaria la proposta, el mateix
cas que el Grup de Compromís,
que va recolzar també la proposta, que va eixir avant per unanimitat.
Aprovació del compte general de 2021
Segons
l’edil
d’Hisenda,
José Luís Valdés Pascual,
l’Ajuntament no té cap tipus de
deute, amb uns sis dies de mitjana de pagament de les factures des de que es rep la factura
en l’Ajuntament. Actualment
l’Ajuntament té 2.143.000 € en

els bancs i 740.000 € de romanent de tresoreria, per a fer front
a inversions financerament sostenibles. Pel que fa a les inversions són 1.347 € per habitant
pel que fa a les regidories segons
Valdés, mentre que són 294,59
€ pel que fa a les inversions per
habitant. Per la seua banda tant
els Grups Socialista com de Compromís no posen objeccions a la
presentació del compte general
de l’any passat.
Precs i preguntes d’abril
Grup Socialista
A la pregunta sobre els motius
pels quals no s’havien retirat els
bol·lards durant Sant Vicent, i
que també hi havia un vehicle estacionat es va explicar per part de
la primera edil que els del carrer
Vicente Pérez van hi haver dificultats per retirar-los, ja que feia
molt de temps que no s’havien de
llevar, i d’altra banda a la Torreta
va ser per oblit de la Policia Local. Pel que fa al vehicle no es va
poder localitzar al propietari, al
no tindre grua municipal.
Grup de Compromís
Pel que fa al Grup de Compromís se li proporciona l’informe
que havia demandat l’edil Joan
Lluís Escoda plens arrere.
Precs i preguntes de maig
Grup Socialista
Entre altres, la portaveu socialista va preguntar per l’estat
d’algunes fonts al poble, també
sobre la plaça de la Secretaria,
un fet que l’alcaldessa va comentar que el dia 20 s’incorpora la
nova secretària municipal. També sobre la neteja dels bancals i
rambles de titularitat municipal,
Gregori també va reclamar que
la gent que arriba a la porta de
la Policia Local no recorda que
pot telefonar a través del timbre
de la porta antiga, si no porten el
mòbil, o bé que s’hauria de posar
un timbre. També sobre les faroles al carrer Pare Arnau, Gregori
també va reclamar millor manteniment per al parc de Playmobil
situat a la part de baix del passeig del Plàtano. L’edil socialista
també va reclamar la neteja als
carrers del centre històric després de festes, així mateix, també
sobre el no funcionament del correu d’Alcaldia en la web municipal, així com la neteja i manteniment dels parcs i les zones verdes
de Biar.
Pel que fa a l’anul·lació dels

contenidors de la plaça Santa
Anna, la portaveu socialista va
demanar que es publicitara primer i que després es procedisca a
l’anul·lació, i no al revés, com es
va fer, un fet que segon Gregori
va causar malestar entre el veïnat, així mateix al no hi haver cap
informe tècnic va demanar que
es raonara la decisió en deixar
diversos carrers sense contenidors per a desfer-se de la brossa
orgànica o el reciclatge. També es
va comentar que s’havia pres una
decisió política després de deu
anys d’instal·lació dels contenidors soterrats per a que el camió
no passe per la plaça de Santa
Anna, i que haurà de maniobrar
i anar per direcció prohibida pel
carrer Carrils, Gregori va preguntar si s’havia avisat el veïnat
d’este fet, ja que es va produir
“un caos circulatori” entre els
vehicles particulars i els camions
que retiren els desfets dels contenidors soterrats. A continuació
va hi haver una pica-paralla entre
Ana Campos, regidora de Neteja
i l’edil Asun Gregori, ja que Gregori reclamava que s’utilitzara
un camió més xicotet, un fet que
segons Campos no era possible
per l’anclatge que possibilita la
retirada dels contenidors, la primera edil va tancar la discussió
afirmant que no era una decisió
política, que estava en fase de
proves el recorregut del camió i
que era un pregunta que s’havia
fet i es respondrà al pròxim ple.
Grup de Compromís
Per la seua banda, Joan Lluís
Escoda es va referir a eixe tema
sobre quina havia de ser la prova i com va a intentar regular-se
el trànsit en esta situació, sobre
el castell de festes alguns festers i festeres van preguntar si
es podia realitzar alguna restauració. Si hi ha alguna reivindicació preparada per al dia de
l’Orgull LGTBI, també sobre en
quin punt de la restauració de la
façana de l’església ens trobem,
al que l’alcaldessa va comentar
que segons la tècnic al final del
procés es farà una xarrada i una
exposició per explicar el procés,
si bé és cert que totes les figures
que hi ha no es restabliran, es
taparan els forats per a que no
entre aigua, i es netejarà, però les
figures tampoc no es tornaran a
restablir, s’ha deteriorat molt i
per eixe motiu no es podrà fer,
es consolidarà per a que no vaja
a més.
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La Plataforma Iniciativa X Biar anuncia la seua
dissolució amb dures crítiques a govern i oposició
PLATAFORMA INICIATIVA X BIAR

C

om a conseqüència dels canvis demogràfics i socials, no
només s’està produint una marcada tendència a l’envelliment
de la població, sinó també un
augment significatiu de l’edat
dins aquest col·lectiu poblacional. Aquesta nova realitat comporta no només el creixement
de la demanda residencial, sinó
també l’aparició de realitats més
complexes i dificultoses, tenint
en compte que, a més edat, més
gran sol ser la dependència en
tots els seus graus.
Es tracta doncs, de col·lectius
molt vulnerables que necessiten
especial protecció i que requereixen una atenció inajornable,
havent les diferents administracions de garantir els recursos
econòmics suficients per atendre
la constant expansió d’aquestes
necessitats, i fins i tot millorar
els serveis prestats per raons
d’interés públic, social, humà i
sanitari.
Durant aquests tres llargs
anys aquestes necessitats socials
i sanitàries abans exposades, són
les que ens han portat a la Plataforma Iniciativa X Biar a defen-

sar des del primer moment unes
infraestructures sociosanitàries
dignes d’acord amb les necessitats que tenim a la nostra localitat i al conjunt dels pobles que
conformen la Mancomunitat de
Serveis Socials de l’Alt Vinalopó.

dels contenidors soterrats, els fanals fosos, la Regidoria d’Igualtat
o el Dia de les Llengües Maternes. A Esquerra Unida li importen principalment els processos
participatius, els treballadors de
Correus o els horts solars.

Tot i el nostre esforç i constància tenim la impressió, cada cop
més evident, que els nostres reiterats missatges no arriben amb
la claredat necessària als veïns i
veïnes de Biar.

Tot el que hem esmentat anteriorment no li traiem la més
mínima importància, però de cap
d’ells sabem què pensen del futur
Centre de Dia. A més de no haver
presentat cap iniciativa, idea o
projecte al plenari municipal, no
sabem si volen que tinga places
residencials o no. Que el Centre
de Dia siga simplement una rehabilitació de les instal·lacions
del col·legi infantil de la plaça del
Convent o, siga una infraestructura nova, moderna, sostenible,
amb una bona accessibilitat i
digna per al benestar dels nostres majors. No sabem si estan
d’acord que el Partit Popular haja
incomplert allò que s’ha acordat
a la legislatura anterior i que no
haja presentat el nou projecte per
aprovar-lo en un plenari municipal. D’allò que estem segurs és de
la total inacció política i la manca
de projecte que tenen per a Biar,
tant dels que ens manen ara, com

L’obstrucció sistemàtica del
govern municipal del Partit Popular a la nostra activitat i la
lamentable desídia dels partits
de l’oposició municipal, PSOE
i Compromís, en un tema que
creiem que és de vital importància per al nostre poble, ens fa
replantejar si tant d’esforç val la
pena. Por no tenir, no hem tingut
mai ni el suport d’Esquerra Unida, que hauria de ser, almenys en
teoria, qui portés aquesta temàtica com a bandera del progrés,
dels valors de l’esquerra, dels
avanços socials i del benestar per
als nostres majors.
De tots és conegut que els
partits de l’oposició municipal
els importa principalment l’estat

dels que voldran manar a partir
de l’últim diumenge del mes de
maig de 2023.
No som representants de ningú, però seria interessant saber
què pensen molts veïns i veïnes
(2.000) que van signar l’escrit
demanant la construcció d’una
Residència-Centre de Dia. Potser
molts d’ells se senten estafats i
enganyats pels que governen actualment l’Ajuntament.
El que sí que sabem és que el
nostre esforç ha arribat a un punt
sense retorn. Ens hem quedat ja
sense nous arguments que puguen mobilitzar al veïnat i que
se’ns tinga en compte. Per això
hem decidit donar per finalitzada
l’activitat de la Plataforma Iniciativa X Biar i donar-la com a dissolta a tots els efectes.
P.D. “No cal confondre la veritat amb l’opinió de la majoria”

El biarut Rafa Coloma, nou Secretari General de JSPV
de l’Alt i Mitjà Vinalopó
JSPV - BIAR

E

l Museu del Calçat d’Elda va
acollir diumenge passat 24
d’abril l’XI Congrés Comarcal
de Joventuts Socialistes de l’Alt i
Mitjà Vinalopó.
Més de 50 persones van presenciar la proclamació del nou
secretari general de Joventuts
Socialistes de la comarca, Rafa
Coloma. Entre els assistents es
trobaven Alejandro Soler (diputat del PSOE per Alacant al congrés i secretari general del PSPVPSOE a la província d’Alacant i
del PSOE Elx), Fulgencio Cerdán
(alcalde de Villena i Secretari General Comarcal de l’Alt i Mitjà
Vinalopó), Lorena Pedrero (regidora de Festes a l’ajuntament
d’Elda i secretària de de igualtat i lluita contra la violència de
gènere en la CEP), Jesús Sellés
(diputat en les Corts Valencianes) i Rocío Barbeito (secretària
d’organització de JSPV).

El jove biarut ha conformat
una Comissió Executiva amb
marcat caràcter feminista i integrador presidit per l’eldense Nuri
Morante, amb M.ª Carmen Deltell com a sotssecretària general i
amb Izam Pina al capdavant de la
secretària d’Organització, Administració i Política Institucional.
Aquesta comissió es compon
de deu secretaries entre la ja esmentada, a saber: Patrimoni,
Memòria Històrica i Ocupació
(Raúl Guarinos); Imatge, RRSS i
Mitjans de comunicació (Carmen
Juan); Sanitat, Consum i Esport
(Paula Gómez); Economia, Teixit
Industrial i Agenda 2030 (Álvaro Corbí); Cultura (Ana Tortosa);
Educació, FP i Universitats (José
Martínez); Feminisme, LGTBI+
i Protecció Animal (Rebeca Bañuls); Política Social (Meritxell
Alemañ), i Campanyes i Militància (Francisco José Mira).
Durant l’acte no sols es va pro-

cedir a la votació de la ja esmentada Comissió Executiva Comarcal, sinó també dels membres
que formaran part dels diferents
òrgans comarcals: el Comité Comarcal de JSPV, el Comité Comarcal del PSPV-PSOE i la Mesa
del Comité Comarcal JSPV que
serà presidit per l’eldense Iñaki
Ríos, Rocío Payá com a Vocal i a
Ainhoa Lázaro com a secretària.
A més, els companys Víctor
J. Collados i Alejandro Íñiguez
es van acomiadar de l’Executiva
després de cinc anys de dedicació
i esforç constants amb un informe de gestió que va ser aprovat
per unanimitat pels delegats.
Entre els objectius de la nova
Comissió Executiva destaquen
reforçar la unitat comarcal i
provincial, creació de consells
de la joventut que fomente la
participació juvenil dins de
l’associacionisme i, per descomptat, lluitar contra l’atur juvenil i

facilitar l’emancipació. En definitiva: millorar la qualitat de vida
dels joves.
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Elies Francés: “Si s’ha de
treballar un Dia 11 o un Dia 12 en
bé de la festa es fa”
EDUARD GARCIA MOLINA

L

a importància de la Mahoma
en les Festes de Maig és manifesta, per exemple, en l’entrevista
que realitzàvem per a “Fent poble” al veí Andrés Menor Hernández, qui ha plasmat en una tesi
doctoral una ampla investigació
sobre les Festes de Biar així ho
manifestava, l’estima cap a este
símbol tan característic.
Si bé és cert que a vegades
-durant el transcurs de les festes,
més enguany que s’han recuperat després de dos anys- poden
sorgir imprevistos, com va ser
l’ocorregut el Dia 11 a primera
hora del matí, quan membres de
les comparses mores traslladen la
Mahoma des de la casa del Marqués, fins a sa casa en la plaça
del Raval. La Mahoma va patir el
trencament dels dos llistons que
fan de cames del símbol. Parlem
amb Elies Francés (FranySal),
qui la va reparar per a que la festa
poguera continuar el seu curs.
Elies ens confessa que al voltant de les nou del matí, quan
estava preparant-se per anar a
la diana es van posar en contacte
amb ell, i li explicaren el succés,
ell no s’ho va pensar dos
voltes i es va citar a la
fusteria, situada al carrer Onil, com és sabut.
Allà va realitzar els dos
llistons nous per a la
Mahoma i els va tornar
a muntar en el mecanisme, que prèviament
s’havia portar a la fusteria per reparar-lo en
un furgó de la brigada
d’obres depenent de
l’Ajuntament de Biar,

“en poc més d’una hora de faena
va quedar tot solucionat”.
Tot i la dilatada experiència
del fuster és un fet que no li havia passat mai: “No em pilla de
susto, perquè per a la Mahoma ja
he fet altres treballs, per exemple
canviar les cordes del mecanisme
que porta per als braços i el cap,
també el caixó de les botes que
porta en el carro el vam fer ací en
FranySal, si et fixes veus el logo
de la fusteria, també l’espasa, que
la vam fer l’any passat”.
Tot i això, explica que una reparació d’urgència d’estes característiques no li havia ocorregut
mai, “vaig entendre que era una
urgència, i si cal treballar un Dia
11 o un Dia 12 en bé de la festa,
es treballa, de fet jo el Dia 12 eixia
d’esquadra”, ens comenta. “No
vas a deixar que no es puga fer la
festa per no estar llesta la Mahoma”, remata Francés.
No cal dir que durant el mateix
Dia 11 i la resta de les festes va
suscitar tot tipus de comentaris
per a Elies entre els festers i festeres i veïns i veïnes per la reparació
de la Mahoma, al cap i a la fi, un
dels símbols imprescindibles per
a la Festa.
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La biaruda Ana Camarasa
seleccionada per a disputar la
Copa del Món d’Orientació
EDUARD GARCIA MOLINA

L

a jove biaruda i membre del
Centre Esportiu Colivenc Ana
Camarasa Pérez, ha sigut seleccionada recentment per disputar
el mes que ve el Campionat del
Món absolut d’orientació a peu
2022.
Camarasa competirà amb la
Selecció espanyola des del pròxim
26 al 30 de juny a Dinamarca,
concretament en les ciutats situades al centre del país, a l’est, de
fet són ciutats costeres: Kolding,
Fredericia i Vejle.

Fase de classificació
Per a poder classificar-se les i
els competidors tenen un calendari de cinc proves, de les quals
se’n poden descartar una, i no
seria puntuable, habitualment
aquella
prova que
hagen quedat en pitjor
classificació.
Tres de les
quatre proves van ser
el passat cap
de setmana, i dues
d’elles van
ser els dos
sprint: classificatòria
i final en el
Campionat
d’Espanya,
a Sabiñánigo (Osca).
La nostra veïna, Ana Camarasa,
segons esta classificació va que-

dar segona, i posat que amb la
Selecció espanyola participen un
total de sis esportistes per l’equip
femení i altres sis pel masculí,
Camarasa entra en l’equip amb
ple dret per la seua segona plaça,
aconseguint així poder disputar la
Copa del Món d’Orientació a peu.
Campiona autonòmica i
quarta d’Espanya
Cal recordar que Ana ve de
ser bronze en el Campionat
d’Espanya d’orientació a peu
disputat a la ciutat aragonesa de
Sabiñánigo (Osca). Així mateix, la
membre del Centre Esportiu Colivenc va tancar la temporada passada una gran competició, sent
campiona autonòmica i quarta
d’Espanya.

· Més de 300 anys d’història tornen als carrers de Biar després de dos d’absència
· El pregó, un homenatge a la història íntima dels Moros i Cristians
· La fotografia de Festes de Biar Digital (2017-2022)
· Ecovidrio i l’Ajuntament de Biar fomenten el reciclatge d’envasos de vidre durant les festes de Moros i Cristians
amb la campanya ‘La Reconquesta del Vidre’
· La Plataforma pel Futur de l’Agricultura de l’Alt Vinalopó lamenta “l’abandó” dels regants de la comarca front
l’arribada d’aigua des del riu Xúquer
· Personal de l’Exèrcit es reuneix amb l’alcaldessa, el Cap de Policia i l’enginyer municipal de Biar
Pots consultar aquestes notícies i moltes altres a www.biardigital.com
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A Maruja i Manolo, per la
seua trajectòria de tres dècades
al front de la papereria-llilbreria “El Convent”, agrair la seua
confiança en el projecte de Biar
Digital en paper des del primer
dia.
Segurament el que espera
la gran majoria de biaruts i
biarudes és que els plenaris
municipals parlen dels temes
locals, els més pròxims al veïnat. El passat ple d’abril els
grups es van enredrar debatint sobre la taxa turística que estudia la Generalitat.
Al biarut Andrés Menor
Hernández, qui ha realitzat
una tesi doctoral per a la
Universitat d’Alacant sobre
les Festes de Maig de Biar,
esperem que el seu treball
puga arribar prompte a la societat d’esta necessària
labor d’investigació.
Cada vegada resulta més
preocupant la proliferació de
grans plantes fotovoltaiques al
terme municipal de Biar, una
proliferació que està trobant
resposta en associacions locals que comencen a posar al·legacions.
A la biaruda Noemí Segura,
qui ha escrit un conte per a xiquets i xiquetes amb Biar com a
escenari, a més a més reivindicant la salut i un món més ecològic. Esperem que prompte els
més menuts i menudes puguen
trobar el llibre també en valencià.
Hi ha coses que no tenen
explicació, com el recent enverinament a alguns gats de les
colònies a Biar, quan a més a
més no és la primera vegada
que passa.

informació del teu poble

n aquesta ocasió #labibliorecomana
la
novel·la “El silenci dels
claustres”, d’Alicia Giménez Bartlett (Almansa,
1951).
Entre els premis que
ha rebut al llarg de la seua
vida destaquen, sobretot,
el Premi Raymond Chandler per la sèrie protagonitzada per Petra Delicado l’any 2008, gràcies a
la qual s’ha convertirt en
l’autora policíaca espanyola més llegida arreu del
món; el Premi Nadal l’any
2011 i el Premi Planeta
l’any 2015.
La novel·la de la qual
hui parlem seria l’octava
d’eixa sèrie. Tot comença
quan un frare del monestir de Poblet, expert en art,
mor assassinat mentre treballa en la restauració d’un
cos incorrupte exposat a
la capella d’un convent de
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monges a Barcelona. Sorpresa rere sorpresa
fins a la impactant resolució
del cas, aquesta
incursió de la
inspectora Delicado en els dominis del silenci
ens indueix a
pensar en el que
passa al nostre
voltant
sense
que
puguem
ni sospitar-ho.
Així, Giménez
Bartlett posa a
prova al màxim
la seva habilitat
per a les trames
inesperades
i
per explorar els fons tèrbols de l’ànima humana.
La trobaràs a la secció de novel·la en valencià de #labibliodebiar.
T’esperem!

Andrés Menor

“Hi ha pobles que
busquen donar-li una
visió turística a les
festes però les de Biar
tenen un tint sagrat,
són especials, i no es
deixaran véncer per
l’economia”
Pots consultar aquestes entrevistes i moltes altres més a www.biardigital.com

Ismeta Sehic

“Em porta records d’altra
època veure l’actual
situació de les persones
refugiades d’Ucraïna”
Pots consultar aquestes entrevistes i moltes altres més a www.biardigital.com
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La Mahoma de Biar
parlarà castellà

E

n general a la gent no li
agrada matinar, i molt
menys per anar a treballar, però
és el que hi ha. Tot i això, hi ha
un acte durant les Festes que
s’ha fet per a la gent matinera,
com és el trasllat de la Mahoma

des de la casa del Marqués, fins
a la plaça del Raval, a casa del
“Paisano”, per molt que diguen
que la casa és de la Mahoma.
Si bé és cert que la falta de
pràctica entre els membres de
les comparses mores després de
dos anys sense festes
per la Covid 19 han
passat factura, i és
que la Mahoma va
patir un contratemps
quan era traslladada al Raval el Dia 11
a primera hora del
matí. Fora perquè els
festers que la traslladaven havien eixit de
festa i havien dormit
poc i mal, o bé, com
indiquem, per la falta
de pràctica, el monument va patir el trencament de dos dels
llistons del seu mecanisme. Va haver de
ser la perícia d’Elies
Francés, que va reparar la Mahoma, sense

MAIG 2022 | Número 41

PAULINO ASESORES
DE SEGUROS, S.L.
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C/.Pare Arnau, nº 14 Baix
la qual no s’entén bona part de
la festa (especialment per a Moros Vells, Moros Tariks i Moros
Nous).
Si bé és cert, que el treball
del fuster biarut no podrà reparar els desitjos de la Mahoma, ja que segons ha confessat
ha començat a realitzar un curs
online de castellà, per quedarse a Villena i no tornar a pujar
el pròxim 8 de Setembre a Biar
pel maltractament rebut. Sembla que després de prescindir de
la reina i les dames, ara ens les
haurem d’apanyar sense un dels
símbols centrals dels dies grans
de Biar, i qui saps si sense pólvora també, algun any d’estos,
conforme van posant-se les coses. Només ens queda acostarnos al que ens queda, la Mare de
Déu de Gràcia, que com és sabut, “qui s’arrima a la Mare de
Déu menja i beu”.

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

Xè, quina

fumaguera/xifarrera
(Gran quantitat de fum. Fum intens)

Tel. 96 581 09 00

Talleres Parodi

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

L’Àbac

Serveis informàtics i formació
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