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Vista de Biar. Florinda Sena Samper

EDUARD GARCIA

L

’estiu de l’any 2013, ja fa
prop d’una dècada, va començar a forjar-se el projecte de
Biar Digital. Aleshores Canal 3
era l’únic mitjà a nivell local pròpiament dit, ja que el panorama
mediàtic local es complimentava –a l’igual que en l’actualitatamb altres mitjans amb seu a Villena o Biar, però que tenen un
àrea d’abast més gran, a nivell

L’últim adéu a un company
d’altres comarques i municipis, i
com és lògic també donen actualitat i reportatges de Biar.
La idea era doncs novedosa,
crear un mitjà de comunicació
aprofitant l’impuls digital on la
seua centralitat informativa fora
Biar, i el seu veïna l’únic protagonista d’esta aventura. Com és
lògic dotar al poble d’un mitjà
propi hauria de vindre necessàriament acompanyat de dues
coses més: recollir les històries

personals per crear un arxiu
que perdure en el temps i trobar recolzament econòmic en
l’empresa i el comerç local, així
com en forma de subscripcions.
Este projecte que va nàixer el 12
de febrer de 2014 va tindre durant els seus primers mesos de
vida recolzament per part del
company Hilario Valdés Herrero, qui lamentablement ens va
deixar massa prompte el passat
6 de novembre.

Al poble era una persona que
no passava desapercebuda pel
seu dinamisme i carisma, sempre darrere la càmera de vídeo
fent allò que millor se li donava, recollir la història i vivències
del seu poble a través del seu
objectiu. Com no pot ser d’altra
forma, tot el nostre suport i condol a la seua família, amigues
i amics, i a tot aquella i aquell
que com nosaltres, el trobarà a
faltar.
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La desocupació baixa en nou persones durant el mes d’octubre a Biar
EDUARD GARCIA

E

l passat mes d’octubre
ens deixa la situació
de desocupació -en la que
actualment es troben 232
veïns i veïnes- amb una
baixada de 3’73 punts, un
total d’11 persones han
causat baixa en els servicis
de búsqueda d’ocupació,
tot i que dos persones més
s’han donat d’alta en l’atur
i per tant el balanç se situa
en nou persones menys en
situació de desocupació en
la localitat.
Les dones continuen
constituint la majoria de
persones que es troben en
desocupació, amb 148 treballadores respecte a 84

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

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

Pel que fa als treballadors i treballadores entre
25 i 44 anys sumen un total de 67 persones en desocupació, mentre que els
menors de 25 anys tenen
16 persones inscrites en
els serveis de búsqueda
d’ocupació.

Pel que fa a l’afiliació a
la Seguretat Social va pujar
en un 0’92 %, un total de
12 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.

Per sectors, el terciari
-els serveis- és el més castigat amb 123 persones en
situació de desocupació,
seguit pel sector de la indústria -el secundari- amb
67 persones, mentre que
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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

El Sindicat lliure de Correus demana a l’Ajuntament que
es pronuncie davant l’empitjorament del servei a Biar
EDUARD GARCIA

C

om és sabut des del
passat 1 d’octubre
la unitat de repartiment
del correu a Biar depén
de l’oficina de la veïna localitat de Villena, a l’igual
que passa amb la població
de La Canyada, on només hi ha una hora diària
d’atenció al públic de dilluns a divendres. Un motiu que no només ha creat
malestar al poble, sinó que
també ha donat lloc a iniciar una recollida de firmes a Biar, com és sabut.
Val a dir que per part
del Sindicat lliure de Correus, segons s’ha informat des de Radio Villena
SER, s’ha imposat un contenció contra la decisió de
l’empresa estatal per la decisió. Juan Ramón Ramos,
Secretari provincial del
sindicat, en declaracions a
Radio Villena SER ha afirmat que el servici ha em-

pitjorat, com s’ha mostrat
des del poble a través de
la recollida de signatures
i també per part dels empresaris industrials, que
han començat a queixar-se
dels retards en els apartats
postals.
El sindicat sosté que
Biar té suficient pes poblacional i com a localitat
industrial per poder mantindre un servici com el
que tenia, que com
és sabut era gestionat pel director
de l’oficina, que de
moment és l’únic
que s’ha quedat a
l’oficina de Biar, i
pels dos treballadors com a carters
repartint casa per
casa.
En la notícia
també es destaca
que curiosament
per a procedir a
esta centralització
dels serveis a Ville-

na s’ha fet un “còpia-pega”
d’un informe realitzat amb
anterioritat a Mallorca,
del que fins i tot no s’han
canviat els noms de les
poblacions de l’illa, localitats afectades per un canvi
similar. El Sindicat també
s’ha mostrat sorprés per la
falta de resposta de tots els
partits polítics amb representació a l’Ajuntament
de Biar (PP, PSPV-PSOE

i Compromís), que no han
expressat cap queixa tot i
el moviment veïnal. Si bé
és cert que Esquerra Unida, formació que actualment no té representació
al consistori local, hauria
sigut l’única formació que
ha realitzat un comunicat
públic en contra de la decisió i en “defensa d’uns
Serveis Públics de qualitat
als nostres pobles”.
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Ceràmica Artística Maestre guardonat
en la Gala de Premis organitzada per
FACPYME per la seua trajectòria

EDUARD GARCIA

E

l passat dissabte se va celebrar a Benidorm la primera
Gala de Premis organitzada per
FACPYME, la Federació Alacantina del Xicotet i Mitjà comerç, on
l’empresa local Ceràmica Artística
Maestre va ser guardonada juntament amb altres nou comerços de
diferents comarques d’Alacant,
triades entre 50 comerços pel seu
esforç, trajectòria i compromís
amb el territori. Val a dir que va
ser una empresa guardonada de
cada comarca.
Per la seua part, el responsa-

ble actual de Ceràmica Maestre,
Adrián Maestres Del Valle ha afirmat a través de les xarxes socials
que ha acceptat agafar el testimoni de quatre generacions anteriors que assumiren el mateix càrrec que ara ostenta a dia de hui,
amb el màxim esforç i sacrifici per
a mantindre viu el sector intentant innovar dia a dia.
Maestre també ha volgut
agrair el mèrit de les persones
que tot i les dificultats continuen
treballant des del xicotet comerç,
situació agreujada per la crisis
sanitària de la Covid 19 i les conseqüènies econòmiques que porta
aparellades. També tenint paraules per als seus predecessors, entre ells son pare: Juan Mora, Vicente Escobar, Francisco Maestre
i Pepe Maestre. Tenint igualment
paraules d’agraïment per als treballadors i treballadores, alfarerers, pintors i pintores que durant
més de 150 anys han aportat el
seu talent al taller.
Maestre també ha volgut compartir el reconeixement amb
l’Associació d’Empresaris de Biar
(AEBI), i amb la seua presidenta
Belén Puig, qui també és vocal de
FACPYME en l’actualitat, i amb
Marisol Hernández.

L’empresa biaruda AISCAN reconeguda
a l’Exposición y Foro de Empresas
Integradoras de la Comunidad de Madrid

EDUARD GARCIA

E

l passat dimecres 3 de novembre l’empresa biaruda AISCAN va rebre de la mà
d’APIEM - Electricidad, Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías un reconeixement dins del
marc de l’EFICAM2021 a Madrid,
el guardó va ser entregat de la
mà del president d’APIEM sent
el PREMI MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ DE EGEA, mentre que val a
dir que l’empresa biaruda va participar en l’Exposición y Foro de

Empresas Integradoras de la Comunidad de Madrdid (EFICAM)
a la capital de l’Estat celebrat els
passats 3 i 4 de novembre, on es
va reconèixer la seua trajectòria
comercial precisament a la Comunitat de Madrid.
Segons les xarxes socials de
l’empresa de Biar, Ángel Bonet va
posar en valor la gran lavor duta a
terme pel senyor Rafael Navarete,
qui ha “treballat durant tants anys
per al sector del material elèctric,
fent-ho d’una manera impecable,
i dignificant la professió de venedor en la seua expressió més noble”.
En un acte molt emotiu, van
recollir el premi el senyor Navarrete, i Carlos Francés, en nom
el seu pare Juan Francés, qui va
deixar molts amics en el sector fa
pocs anys, i ens va ensenyar a fer
bé les coses en aquest meravellós
món del mercat del material elèctric, com s’ha indicat per part de
l’empresa biaruda.
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Kribi Heral: La mutació en
el temps (1999-2021) d’obres
exposades en eixe mateix espai

EDUARD GARCIA

E

ls passats 25, 26, 27 i 28 de
novembre, la veïna població
de Villena va acollir el FIC, Frente
de Iniciativas Contemporáneas a
la KAKV, la Casa de Cultura. Una
iniciativa que va acollir l’exposició
de diferents artistes -i tot un seguit d’activitats culturals-, entre
elles i ells el conegut biarut Kribi
Heral, qui va plantejar la mutació
en el temps (1999-2021) d’obres
exposades en eixe mateix espai.
Segons la informació de
l’exposició que va ser dirigida per
José Ayelo, director de la KAKV,
l’artista biarut “ens situa davant
el objet trouvé manipulat i texturitzat amb colors saturats, senyalant-nos premisses objectuals
i clares referències al llenguatge
neopop en la societat postmoderna”. No passa desapercebut l’ús
d’objectes quotidians utilitzats
en les obres del biarut, qui eleva
a obres d’art: “l’artista sent una
profunda necessitat de crear, i de
fer-ho sense dogmes, immers en
una llibertat que pro- clama per
damunt d’altres consideraciones”.
“Cert és, que moltes de les
coses que semblen vertaderes
(o fan que semblen vertaderes)
són, en realitat, vertaderes mentides. Sobre aquest horitzó planege les meues intencions, dotant
d’irrealitat objectes quotidians,

alhora relacionats amb objectes
purament reals i concrets. Junts
cohabiten i construeixen part dels
engranatges de la meua obra”, segons l’autor.
En la revista del FIC trobareu
més informació.
Kribi Heral
Kribi Heral, artista que ha explorat, des de fa més de 20 anys,
les possibilitats de la pintura amb
altres materials, en particular, el
metracrilat, i l’alumini, marcant el
seu treball amb un segell propi en
el nostre context. Gràcies al metacrilat, i a una tècnica molt depurada, la seua obra adquireix certa
tridimensionalitat; en alguns casos les seues obra es funden amb
l’espai mitjançant transparències,
i en uns altres, incorpora elements a l’interior del quadre que
aporten una dimensió tridimensional a les seues pintures. A més,
com a pràctica habitual, pinta al
revers del metacrilat fent desaparéixer per complet el gest humà,
convertint les seues pintures en
una espècie d’experiment de laboratori que dóna cabuda a les
seues inquietuds personals. Per
tant, la seua pintura es presenta
com un territori d’experimentació
intel·lectual i asèptica en el qual
mostra la seua reflexió sobre
l’evolució de l’ésser humà, en particular, lligat als avanços tecnològics de la ciència contemporània.
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L’aprovació de la moció pel Dia Internacional per l’eliminació de la
violència sobre la dona principal tema del ple municipal de novembre
EDUARD GARCIA

E

l passat dimecres 1 de desembre va tindre lloc la sessió ordinària del plenari de
l’Ajuntament de Biar corresponent al mes de novembre, sessió que es va haver d’ajornar al
dia 1 per malaltia del secretari,
nomenant-se un altre secretari
accidental al què se li va donar la
benvinguda.
Aprovació de la sessió anterior
Per part del Grup Municipal Socialista, en veu de la seua
portaveu Asun Gregori, va demanar una transcripció correcta
de l’acta de la sessió anterior, on
l’alcaldessa va demanar “que es
callara” l’edil socialista, mentre
que en l’acta figura com “es va
quidrar a l’ordre a l’edil socialista”. D’altra banda la primera
edil va utilitzar una expressió
cap a les tres regidores socialistes que no s’ha transcrit i que en
tot cas va ser una expressió desafortunada. Segons l’alcaldessa
Magdalena Martínez la transcripció de les actes no era literal. Finalment l’edil Asun Gregori va demanar que l’expressió
“a patalejar”, pronunciada per
l’alcaldessa hauria de figurar en
l’acta. “Que conste el que vosté vol”, va sentenciar Martínez,
l’acta del plenari anterior es va
aprovar amb els vots a favor del
Grup Popular, el Grup Socialista
i l’abstenció de Compromís.
Informes
i
decrets
d’alcaldia
Entre altres es va informar que
s’està fent un estudi sobre l’estat
de l’arbre del Plàtano, també
sobre el canvi de la pèrgola del
Convent, del col·legi, també sobre la poda dels arbres del passeig del Plàtano. També es va felicitar per part de la primera edil
per la participació dels festers i
festeres pel compliment de les
normes sanitàries durant el Mig
Any fester, de les comparses i la
Junta de la Mare de Déu. En la
via verda es vol convertir en una
via ciclo-turística, no es deixaran passar vehicles de tracció a
motor, s’arreglaran els camins
paral·lels per accedir als camps.
Es va felicitar a Ceràmica Artística Maestre per la concesió del
premi en la Gala de FACPYME
celebrada a Benidorm, també
per la realització dels tallers SICTED, Martínez també va comentar que 13 empreses locals s’han
beneficiat per les ajudes de la Di-

putació per minimitzar l’impacte
econòmic de la Covid 19. També
es van detallar els actes per la Fireta de Nadal a Biar i els passats
actes per Santa Cecília, patrona
de la Música. Pel que fa a esports
es va informar sobre algunes millores al poliesportiu municipal.
També es va fer un prec des de
l’Ajuntament i és l’ús raonable de
les bosses per a les deposicions
dels gossos en diferents punts,
que s’han reposat tots però en
pocs dies no en queda cap pel
mal ús d’alguns veïns.
Moció anualitats Pla Edificant
Es vota el fet de reajustar les
quantitats inicials que segons
Conselleria s’havien de gastar
inicialment, un procediment
complicat des d’un primer moment, traslladant les anualitats
a anys següent, quantificant
100.000 € per la construcció del
Pla Edificant este any, passant
la resta de mensualitats a l’any
que ve i és un tràmit que s’ha de
notificar a la Conselleria per tal
d’ajustar el Pressupost Municipal. Estaria previst que les obres
acaben l’any que ve.
Per part d’Asun Gregori es
va dir que no s’entenia que no
s’havia convocat la comissió informativa per este tema i parlarho, segon Gregori s’ha de fer un
mes abans d’acabar l’exercici natural el reajust de comptes, afirmant que l’Equip de Govern va
“molt justet” en els terminis. Segons la primera edil no es tenien
les dades per part dels tècnics,
i que de totes formes el punt es
discutiria al ple, i també que la
Conselleria sabia ja les quantitats i no s’han posat problemes.
Per la seua banda, Joan
Lluís Escoda va afirmar que era
una falta de deferència cap a
l’oposició que es presenta la moció per urgència i no es debata
en una comissió informativa ni
s’informara de la moció. Segons
Martínez no és la primera volta
que passa una cosa així, tot i que
Escoda va acusar l’alcaldessa de
“cinisme”. Finalment el punt es
va passar a debatre una vegada
aprovada la inclusió de la moció
en l’ordre del dia amb els vots
favorables del Grup Popular i
els vots en contra dels grups de
l’oposició. La moció s’aprova
amb els vots a favor del Grup Popular i les abstencions de PSPVPSOE i Compromís.
Moció pel Dia Internacional per l’eliminació de la

violència sobre la dona del
Partit Popular, 25 de Novembre
Per la seua banda José Luís
Valdés defensa la moció com a
portaveu del PP consensuada
per la FEMP, recordant la llei de
2004 aprovada per unanimitat
amb el govern de Zapatero per
protegir a les dones, amb la creació dels jutjats especialitzats en
violència sobre la dona com a novetat. Valdés va argumentar que
segons el Ministeri d’Igualtat
Espanya és l’Estat d’Europa on
hi ha més consciència sobre el
problema de la violència sobre la
dona, també va aplaudir la campanya “No seamos cómplices”
contra la violència de gènere,
en la seua exposició el portaveu del PP va afirmar que s’ha
de continuar treballant des dels
ajuntaments també com a administració més pròxima en bé de
superar esta xacra i ajudar als
col·lectius més febles com les dones que han patit maltractament,
un fet que va acompanyat moltes
voltes d’una situació econòmica
delicada.
Des de la bancada socialista, Asun Gregori va expressar la
seua queixa per les formes de
procedir, ja que la moció tampoc
no es va tramitar prèviament per
la comissió informativa prèvia
al ple. Gregori va afirmar que
“hi ha coses que no es poden
fer via WhatsApp”, i que des del
seu partit els agrada reunir-se i
debatre les mocions que van al
plenari. També queixant-se que
com a Ajuntament es podia presentar la moció, i no com a Partit
Popular. L’alcaldessa va afirmar
que també es debatria la moció
del Partit Socialista i que sí que
s’havia tingut temps per part del
PSOE i l’oposició per tal de debatre la moció dins del Grup Municipal.
Per la seua banda, Compromís
el seu portaveu es va queixar que
el PP no vol remar en una sola direcció, i que l’any que ve es presentarien tres mocions cada par-

tit, ja que el PP havia presentat la
moció de la FEMP, va lamentar
la utilització partidista de la moció, per molt que fora la Federació qui l’havia redactada. Segons
Escoda “s’ha considerat que és
una moció secundària i per això
no ha passat per comissió informativa”. També es va lamentar
que no es féra cap concentració
organitzada des de l’Ajuntament
on es llegira un manifest, segons
el portaveu de Compromís als
pobles del voltant sí que s’havia
fet. Finalment la moció es va
aprovar amb nou vots a favor,
sis del PP i tres del PSPV-PSOE i
l’abstenció de Compromís.
Moció pel Dia Internacional per l’eliminació de la
violència sobre la dona del
Partit Socialista, 25 de Novembre
La moció es deixa damunt la
taula per indicació de la portaveu socialista, sent que s’havia
aprovat la moció de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).
Precs i preguntes de novembre
PSPV-PSOE
Entre altres s’ha preguntat per
quina raó s’han deixat d’escoltar
les campanes del camapanari de
la parròquia Ntra. Senyora de
l’Assumpció una sèrie de dies a
Biar, i qui ha sigut el responsable, així com per què no hi ha un
doble toc. També s’ha preguntat
per què s’està contractant dues
empreses de fontaneria de fora
de Biar, concretament de Villena. També sobre els embossos al
carrer València formats per cotxe, s’ha preguntat si es regularà
o senyalitzarà millor o prohibirà
el trànsit rodat en eixos carrers.
També sobre la no possibilitat
d’accedir a l’Ajuntament a persones amb mobilitat reduïda, tot i
que la rampa ja s’ha fet però no
es pot accedir fàcilment. També com es gestionaria el Centre
de Dia que reclamaria la Mancomunitat de Biar, Beneixama,
el Camp de Mirra, La Canyada i
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Beneixama, Gregori va recordar
que l’acord plenari de la legislatura passada i quan quede lliure
l’espai del col·legi d’infantil del
Convent s’hauria d’iniciar els
tràmits per edificar allà el Centre
de Dia comarcal a Biar. També
sobre alguns desperfectes al parc
infantil del Plàtano.
També sobre la caiguda d’una
porteria de futbol al poliesportiu
municipal, semblava que els ferrages no estaven en bon estat,
segons Gregori es podria haver
provocat algun accident. Gregori també va recordar que el dia 1
era el Dia contra la SIDA, i que
no s’havia fet cap recordatori per
part del consistori local, i que no
costava tant publicitar-ho, a més
a més es va preguntar per què
es volia un gabinet de premsa si
no es recorden estes efemèrides.
També es va preguntar per la situació jurídica del funcionari que
desenvolupa la funció d’ingenyer
municipal. Gregori va lamentar
que no es féra un centre floral
per al regidor Cristóbal Martínez Albero, regidor del PSPVPSOE del 1983 al 1987, Gregori
va lamentar que no es realitzara
este centre floral. L’alcaldessa va
afirmar que no sabien que havia
sigut regidor i es va disculpar
davant Gregori i va demanar disculpes a la família de Cristóbal
Martínez.
Compromís
Des de la bancada de Compromís es va preguntar a l’Equip de
Govern per què s’estaven podant
ara els arbres del passeig del
Plàtano, segons Escoda es va comentar que persones formades
en mediambient han preguntat
per les raons, sobre les llums de
Nadal d’alguns carrers del centre
històric, també sobre per què no
estan retransmetent-se determinats actes per Canal 3. També
es va preguntar si es modificarien les RPT dels treballadors de
l’Ajuntament o si s’ha sol·licitat
el Pla Corresponsables, de la
Conselleria d’Igualtat. Escoda
també va preguntar per què van
deixar de sonar les campanes,
i quin criteri s’ha pres per tornar-les a posar. Si hi ha alguna
proposta per posar els valors arqueològics a Biar i que la Fira de
Nadal es va al Convent però que
el centre històric queda sense
cap activitat i si hi ha alguna activitat programada allà. També es
va reivindicar un tracte just pel
que fa al finançament del País
Valencià, Joan Lluís Escoda es va
mostrar satisfet per la presència
de l’alcaldessa a Alacant durant
la manifestació del 20 de novembre.
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Per uns Serveis Públics de qualitat als nostres pobles
EUPV - COL·LECTIU LOCAL DE BIAR

A

finals de setembre saltava
la notícia en la premsa local, l’oficina de Correus de Biar,
o millor dit, el servei de repartiment passaria a ser gestionat per
l’oficina de la veïna localitat de
Villena. Un fet que es va materialitzar per decisió de València el
passat 1 d’octubre.
Una decisió que té per una
banda un efecte immediat per al
servei al poble i els treballadors,
així com un factor discriminatori per als municipis menuts com
Biar. Per una banda cal tindre
present que l’oficina de Correus
de Biar queda amb un sol treballador, i que els repartidors s’han
de presentar a l’oficina de Villena
des d’on se’ls dóna instruccions
de quan hauran de fer el repartiment a Biar, decisió que entenem
que estarà condicionada per les
condicions del repartiment a Villena, una població pràcticament
deu voltes major que Biar. Els treballadors per tant tenen un major
desplaçament i empitjorament de
les seues condicions de treball.
D’altra banda no deixa de ser
una decisió controvertida perquè
va en el sentit d’anar buidant els
Serveis Públics als pobles xicotets, com ara Biar. Un fet que pot
deixar la porta oberta a empitjorar altres serveis i fins i tot reduir

hores d’apertura de l’oficina, com
és el cas de la veïna localitat de La
Canyada, on l’oficina sols resta
oberta una hora al dia.
Des d’Esquerra Unida del País
Valencià (EUPV) a través de la
seua assemblea local a Biar i com
no pot ser d’altra forma defensem
els Serveis Públics pels quals la
gent treballadora hem lluitat durant segles, i continuem fent-ho i
donem tot el suport a la recollida
de firmes iniciada. Així mateix
volem denunciar com la banca
privada, després d’un rescat de
65.000 milions d’euros amb diners públics per part dels governs
espanyols del PP i PSOE van minvant els serveis que ofereixen als
municipis com ara Biar a través

de les seues oficines.
Cal tindre en compte que qui
naixem i vivim a un poble menut
podem tindre menys oportunitats
laborals, econòmiques i d’altre tipus, això i tot paguem les mateixes
contribucions, quota d’autònoms,
preus de subministres, etc... que
en una gran ciutat. En tot cas com
s’ha demostrat en altres ocasions
que Biar va lluitar contra macrourbanitzacions i camps de golf o
pel retorn del servei d’urgències
nocturnes al Centre de Salut és
capaç d’organitzar-se i treballar
en favor de viure dignament i amb
uns Serveis Públics forts, els quals
paguem amb el nostre treball i és
responsabilitat nostra treballar
per no perdre’ls.

El biarut Aidán Luna Campos cinqué en
l’autonòmic d’Enduro de bicicletes
EDUARD GARCIA

A

hir diumenge es va celebrar a
la localitat de Callosa d’en Sarrià (Marina Baixa) el Campionat
Comunitat Valenciana Enduro
MTB. La prova va ser organitzada pel Club Ciclista Sarrià amb
la col·laboració de l’Ajuntament
del poble i la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana

(FCCV).
Val a dir que el jove biarut Aidán Luna Campos va participar
en el campionat quedant en cinquena posició de la seua categoria, cadet. L’èxit del biarut no només radica en la classificació, sinó
també en ser el
més jove de les
competidores i
competidors de
la prova, a més a
més el campionat autonòmic
ha sigut el primer Enduro de
bicicletes que ha
disputat Luna
Campos.
Com no pot
ser d’altra forma este bon
començament
ha sigut molt
aplaudit per familiars i amics
del jove compe-

tidor a qui no van poder els nervis
tot i ser la primera prova de qualsevol nivell que afrontava, el que
pot ser l’inici d’una prometedora
carrera esportiva per a Aidán i
l’esport biarut.

Biar Digital - La
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La patinadora biaruda Lucía
Rodríguez Martínez quarta d’Europa
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El Xaloc Alacant posa en valor el
treball de l’esport biarut

EDUARD GARCIA

A

finals del mes de setembre,
s’informava des de Biar Digital que les patinadores del Club
de Patinatge Biar Lucía Rodríguez, Inés Carpena, Tania Vidal,
Alicia Punzano, Andrea Sánchez
i Malena Solbes es classificaven
per als campionats estatals de les
seues respectives categories.
Tot fent menció especial per
a Lucía Rodríguez que, gràcies
a la seua plata en la modalitat
“Sols dansa” en el Campionat
d’Espanya, a banda del bronze en “Lliure individual” en el
Campionat autonòmic, obtingué
una plaça per a la Copa d’Europa
aleví. Aquest campionat internacional va tindre lloc a Paredes
(Portugal) durant els dies 4, 5 i 6
de Novembre, i la patinadora del
Club Vila de Biar Lucía Rodríguez
Martínez competia en la modalitat “Sols dansa” juntament amb
altres companyes i companys de

la Selecció espanyola, val a dir
que és el segon any que Rodríguez compateix en la categoria
aleví.
Quarta d’Europa
Després de la realització dels
seus tres programes: dues danses obligatòries i una dansa lliure, la jove biaruda va obtindre un
meritori 4t lloc en el Campionat
d’Europa. Com no pot ser d’altra
forma les seues entrenadores,
Náyade Lajara i Bárbara Sánchez
volgueren enviar molts ànims i
l’enhorabona a la seua patinadora així com familiars i amics.

La biaruda Ana Camarasa aconsegueix
un primer i un segon lloc en la
huitena i novena jornades de la Lliga
autonòmica d’Orientació
EDUARD GARCIA

E

ls passats 6 i 7 de novembre
es disputava al Puerto de la
Cadena (Múrcia) la 8ª i 9ª proves
de la Lliga Autonòmica de la Comunitat Valenciana d’Orientació,
així com la 4ª i 5ª de la Liga del
Sureste d’Orientació 2021 organitzades per la Federació murciana d’orientació.
Pel que fa als resultats de la
categoria d’èlit el domini del Centre Esportiu Colivenc, el club de
la biaruda Ana Camarasa, va ser
total, emportant-se el lideratge
en masculí i femení pel que fa a

EDUARD GARCIA

L

’ús generalitzat des de fa anys
de les xarxes socials ajuda a
visibilitzar pràcticament tots els
àmbits de la vida. L’esport és un
d’ells, i per xicotet o gran que siga
un club, i siga la que siga la seua
disciplina, no és estrany que es
visibilitze a través de les xarxes
socials.
És el cas del Xaloc Alacant FS,
qui recentment ha volgut posar
en valor l’esport biarut, reconeixent el treball de la biaruda Ángela Palazón Conca, qui actualment
milita en l’equip femení de futbol

la prova mitjana de la Lliga autonòmica valenciana en la 8ª jornada, i un segon i tercer lloc en la
9ª jornada pel que fa a la prova
de distància llarga de la Lliga autonòmica.
Cal destacar el paper de la biaruda Ana Camarasa, qui va liderar la prova de distància mitjana
en la huitena jornada de la Lliga
autonòmica, i que en la jornada següent, la 9ª disputada eixe
mateix cap de setmana va quedar
en segon lloc en la prova llarga,
també de la Lliga autonòmica
d’orientació.

sala, cal recordar que després del
seu pas per la primera divisió,
actualment el Xaloc Alacant competeix en la segona divisió sènior
d’àmbit estatal.
D’altra banda, el Xaloc Alacant posa en valor també el jove
biarut Víctor Guill Vidal, actualment jugador de l’equip masculí
de Powerchair (Futbol sala en
cadires de rodes motoritzades), el
club actualment competeix en la
Segona categoria d’àmbit estatal
de futbol sala. El Xaloc ha volgut
definir com a “biaruts i biarudes
il·lustres que representen el seu
gran poble”.

morenoconsultores@economistas.org
www.morenoconsultores.es
mvl. 674 000 960 | fijo 966 299 699

· Biar aprova el I Pla Municipal d’igualtat entre homes i dones
· Esquerra Unida lamenta la no commemoració del 90 aniversari de la conquesta del vot femení a Biar
· La Societat Unió Musical de Biar celebra la seua festa gran per Santa Cecília
· Biar ix al carrer un any més per rebutjar la violència de gènere
· La biaruda Ana Camarasa lidera la classificació en l’autonòmic d’orientació en categoria elit a una jornada del final
· Repunt extraordinari amb 13 positius durant el pont festiu
Pots consultar aquestes notícies i moltes altres a www.biardigital.com
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Una entrevista de Biar Digital el passat mes d’octubre posava el punt i final a la labor de
qui fins fa poc formaven, entre
altres, la Junta Directiva del
Biarense. Agrair a Laura Fuster i Fede Fuster i la resta de la Junta el seu treball
en favor del Biarense i de l’esport local, així com la
bona sintonia amb Biar Digital.
Sembla que muntar un
canyaret i la política van associades en massa ocasions,
tot i això també es diu que
si un -o una- no vol, dos no
barallen. Esperem que no
tornen a produir-se escenes com la del passat mes
d’octubre en el plenari de Biar on l’oposició va abandonar la bancada davant l’expulsió de la portaveu
socialista, tant Equip de Govern com oposició han
de donar exemple per damunt de tot.
Felicitar a la Societat Unió
Musical de Biar per la seua
gran estrena a l’Auditori
de la Diputació d’Alacant,
d’ADDA.
El TSJCV sentenciava que
es torne a la mesa de contractació del servei d’aigua potable
i es complisca amb els terminis a efectes de notificació a les
empreses del contracte que ve
de 2018, tècnics i responsables polítics haurien de
vetllar perquè este tipus de coses no passen novament.
En el plànol de l’esport Biar
Digital va recollir el testimoni
de Clara López Francés en forma d’entrevista, felicitar-la per
la seua trajectòria, com no pot
ser d’altra manera. Enhorabona també a la biaruda Ana Camarasa, campiona per
partida doble en la sisena prova de la Lliga espanyola
d’Orientació, i finalment a l’organització de la V Reconco Trail, un enorme esforç humà i logístic que posa
a Biar en el mapa pel que fa a la pràctica de l’esport.
El volcà de la Palma, a les
Illes Canàries, ha suposat
una tragèdia humana per
a milers de persones. Tot i
això sempre hi ha mitjans
de “comunicació” i persones
que en volen traure profit del dolor alié, com denunciava el nostre col·laborador, Antón Miralles amb
un nou article d’opinió.
Als responsable de l’impuls
de la recollida de firmes per
tal que la direcció de Correus
reflexione i els treballadors
de l’oficina local tornen a dependre d’ella, i no de la veïna
Villena.

i el mes passat us recomanàvem la novel·la
pòstuma de Carme Miquel, en aquesta ocasió
#labibliorecomana la seua
biografia.
Com ja vam comentar,
Carme Miquel (La Nucía,
1944 – València, 2019) fou
docent i escriptora, i va
treballar moltíssim en la
recuperació de l’ús del valencià en l’ensenyament.
És, per raons òbvies, el
gran referent de l’escola
pública i en valència, insti-
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tució que ha fet impossible
la desaparició de la nostra
llengua. Aquest llibre és,
doncs, tot un homenatge a
la seua figura.

Si t’interessa conèixerla més a prop, vine a #labibliodebiar, on trobaràs
aquest llibre a la nostra
secció de “Biografia”.
T’esperem!

Es crea la comissió
“Societeam” a l’IES Biar
contra la violència de
gènere

D

ijous 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la
Violència contra les dones
la marxa violeta organitzada des de Flama Violeta
i l’Associació de Dones de
Biar, Consumidors i Usuaris no va ser l’única activitat organitzada a Biar en
rebuig a la violència masclista, ja que l’IES Biar es
va sumar a la reivindicació
realitzat diverses activitats
per a crear consciència sobre aquest tema i contribuir-hi.
A més, un grup
d’alumnes ha creat una
comissió anomenada “Societeam”, i han estat treballant per a recollir testi-

monis anònims
de
la
resta
d’alumnat del
propi centre que
ha viscut o coneix situacions
de diferents tipus de violència
de gènere, i han
creat un podcast
sobre el tema.
En el podcast que podeu escoltar a
continuació hi ha diversos testimonis anònims
de diferents situacions de
violència de gènere, situacions com ara realitzar
xantatge emocional per
part d’un xic a la seua parella si ella no volia mantindre relacions sexuals,

ser víctima d’abusos per
part d’un familiar, maltractament a una dona per
part de la seua parella on
l’home pensava que ella li
era infidel, o el testimoni
d’una xica que patia assetjament quan eixia de festa
i davant els seus amics varons, qui no feien res per
evitar-ho.

Enric Morera

“El Govern s’ha
d’adaptar a les
autonomies i
deixar d’usurpar
competències”
Pots consultar aquestes entrevistes i moltes altres més a www.biardigital.com
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Nou auditori

a Pandèmia de la Covid-19,
entre altres entrebancs i molèsties, ha posat a la palestra la
falta d’equipaments culturals
per poder desenvolupar amb un
mínim de garanties de seguretat
concerts, teatre, audicions, entrega d’orles, conferències, pregons
i un llarg etcètera. La Casa de
Cultura se’ns ha quedat xicoteta amb trenta anys de vida. Però
l’ajuntament ja està treballant
per solucionar el problema, “Destrellatades News” pot confirmar
que la batllessa María Magdalena
Martínez ha iniciat converses amb
el prestigiós i de renom arquitecte valencià Santiago Calatrava i
el seu estudi Calatrava te la Clava per tal de portar endavant la
creació d’un nou auditori a Biar.
Recentment l’equip de govern del
Partit Popular va informar al poble en el passat plenari del mes
de novembre de l’adquisició de
les antigues naus de la Jesmar,
encara que hi ha diferents rumors sobre el destí de l’immoble
hi havent teories de si serà per a
dependències municipals, per a
la Policia Local o per al Centre
de Dia, podem confirmar que l’ús
serà el de construir un auditori i
que la persona encarregada de
dur-ho endavant serà el Sr. Calatrava, encarà que nosaltres haguérem preferit que se li encarregara el projecte a algun arquitecte
local com Mateu “Coletoro”; però
per tots és conegut la predilecció

PAULINO ASESORES
DE SEGUROS, S.L.

Assessors Financers Titulats

C/.Pare Arnau, nº 14 Baix

Tel. 96 581 09 00

de Calatrava per les administracions populars valencianes.
El projecte encara en una fase
molt inicial i per tant subjecte
a modificacions, contindrà les
característiques més icòniques
de l’afamat arquitecte, com per
exemple que l’edifici pareixerà
una llauna de sardines premsada
amb un revestiment de ceràmica que al poc temps anirà caient,
una passarel·la relliscosa que
provoque ruptures de genolls i
malucs a ritme constant, goteres,
muntacàrregues avariats als tres
mesos de la inauguració i sense
oblidar que el vint per cent de
les cadires de l’aforament previst
de mil cinc-centes butaques no
tindrà visió de l’escenari. Tota
l’obra té prevista una inversió de
dos milions d euros, que amb els
tradicionals sobrecostos del cinc
cents per cent arribarà als deu
milions d’euros, tant la compra,
construcció i l’equipament de
l’edifici; així cal dir que tant la
Diputació d’Alacant com la Conselleria de Cultura té programes i
subvencions destinades a l’ajuda
d’aquest tipus d’obres.
Les diferents associacions
culturals del poble com la banda de música, dolçainers, cor,
teatre, Sagueta, cors i danses...
s’han mostrat unànimement
il·lusionades i esperançades amb
el projecte perquè tots coincideixen que l’auditori de la Casa de
la Cultura no compleix amb les

necessitats mínimes d’aforament,
caixa de ressonància, superfície de l’escenari, equip de so...,
en definitiva que el poble no pot
gaudir com toca de la cultura
en el poble. Però sempre hi ha
gent que s’ha mostrat en contra,
com per exemple la portaveu de
l’oposició Assumpció Gregori que
ha manifestat “eixe projecte no és
viable i nosaltres en la passada
legislatura teníem previst realitzar l’auditori en els terrenys que
ocupa actualment el col·legi en el
Convent, molt més gran, més car,
i és clar, emprenyant a les diferents associacions del poble, tal i
com va ser la manera de governar
del tripartit encapçalat per Julio”;
de Compromís no podem informar què hi pensen al continuar
desapareguts, si alguna persona
els troba, per favor, que es posen
en contacte amb “Destrellataes”.
En fi, esperem que el Nou Auditori, encara sense nom, siga
una realitat a mig termini i poder comptar amb aquesta nova
instal·lació cultural a l’altura del
nostre poble, de les seues associacions i de la seua cultura.

Talleres Parodi

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

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

Au! Escampeu

el poll!
(Anar-se’n, fugir o escapar-se.)

