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Problemes vells i nous per als valencians i valencianes
EDUARD GARCIA

E

l mes d’octubre ens deixa
entre altres la commemoració del Dia del País Valencià, el 9 d’Octubre, recordant
l’entrada a la ciutat de València
de les tropes catalano-aragoneses comandades per Jaume I el
mateix dia de 1238. No està de
més tindre sensibilitat i ja que
es programen activitats amb
motiu del dia assenyalat que

el valencià siga la llengua vehicular, especialment si es tracta
d’una obra infantil.
Tot i això els problemes actuals dels valencians i valencianes passen per paràmetres
com ara l’infrafinançament, ja
que el País Valencià és l’única
autonomia que sent pobra
econòmicament aporta a la
caixa comuna en lloc de rebre
via Pressupostos Generals de

l’Estat o via inversions, i no
només això, sinó que s’han de
destinar 8.000 milions d’euros
anuals dels nostres diners a pagar un deute il·legítim, contret
amb l’Estat precisament per
l’infrafinançament que patim.
Este fet afecta a fets quotidians
per als biaruts i biarudes, com
ara que el servei de repartiment de l’oficina de Correus de
Biar passe a dependre de Ville-

na, o bé que hipotèticament la
construcció d’un Centre de Dia
comarcal a Biar siga una possibilitat més llunyana, segons
s’afirma des de la Plataforma
Iniciativa x Biar. Governs conservadors i governs progressistes han passat per Madrid
però el “problema valencià” no
s’arregla, sembla que si no torna Jaume I amb les seues hosts
la cosa va per a lluny.
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La desocupació puja quasi mig punt durant el mes de setembre a Biar
EDUARD GARCIA

E

l passat mes de setembre ens deixa la situació de desocupació -en la
que actualment es troben
241 veïns i veïnes- amb
una pujada de 0’42 punts,
un total de cinc homes han
causat alta en els servicis
de búsqueda d’ocupació,
tot i que quatre dones han
eixit de l’atur i per tant el
balanç se situa en una persona més en desocupació a
la nostra localitat el balanç.
Les dones continuen
constituint la majoria de
persones que es troben en
desocupació, amb 151 treballadores respecte a 90

treballadors, mentre que
els majors de 45 anys són
la franja d’edat on es concentra l’atur al poble, amb
156persones.

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 69 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 1’33 %, un total de 17
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 133 persones en
situació de desocupació,
seguit pel sector de la indústria -el secundari- amb
65 persones, mentre que
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ment 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
L’atur única-
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S’inicia una recollida de firmes contra el trasllat de la
unitat de repartiment de Correus a Villena
EDUARD GARCIA

E

l passat 17 de setembre es va informar
des de Biar Digital que
la unitat de repartiment
adscrita a la oficina de
Biar, passaria a dependre de la veïna localitat
de Villena, no així l’oficina
de Correus, pròpiament
dita. Una decisió presa
des dels responsables de
l’entitat a València que es
va materialitzar el passat 1
d’octubre.
Com s’indicava, esta
decisió va motivar que els
treballadors passaren a
dependre de Villena, localitat on comencen la seua
jornada de treball, i depenen de les instruccions
que se’ls done allà perquè es desplacen a Biar,
on hauran de continuar
la seua jornada laboral
repartint la correspondència. Així, a l’oficina de
Correus de Biar sols hi ha

un treballador que atendrà
el públic biarut, tot i això
l’oficina manté de moment
l’horari actual, tot i que el
temps en què es repartisca
el correu a Biar dependrà
de Villena.
Val a dir que va crear
un important malestar en
molts veïns i veïnes del
poble que veuen perillar el
servei que han de donar les
administracions públiques
al veïnats de
pobles menuts com Biar,
fruit
d’este
malestar
és
la posada en
marxa d’una
iniciativa ciutadà en forma
de recollida de
signatures per
demanar que
es restablisca
el servei com
estava anteriorment.
Les
fir-

mes s’estan recollint en
molts establiments de
Biar, i és suficient amb el
nom i cognoms, el DNI
i la signatura. En el document es queixa de la
decisió presa per la Societat Estatal de Correus i
Telègrafs per traslladar la
unitat de repartiment a
Villena, emparant-se en
el perjudici que la decisió té sobre la qualitat, el

temps i l’organització en
el servei postal a Biar pel
que fa al repartiment, segons s’estipula en el servei
postal universal. També
tenint en compte els tres
repartidors o carters a
qui se’ls ha incrementat
el desplaçament, així com
s’ha disminuït el temps en
el repartiment als ciutadans i ciutadanes de Biar.
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La Plataforma Iniciativa X Biar creu
La Mancomunitat de Serveis
Socials de l’Alt Vinalopó reivindica que s’allunya la possibilitat de crear
un Centre de Dia a Biar amb l’adhesió
un centre de dia per a majors
a la Mancomunitat de Serveis Socials
PLATAFORMA INICIATIVA X BIAR

E

AJUNTAMENT DE BIAR

L

a Mancomunitat de Serveis
Socials de l’Alt Vinalopó reivindica la instal·lació d’un centre de dia que done cobertura a
les poblacions que la formen.
Aquesta és una de les primeres
reclamacions de l’entitat, en la
qual s’han integrat Salines i Biar.
La mancomunitat, que prèviament estava conformada amb
Beneixama, La Canyada i El
Camp de Mirra, s’ha obert per
a donar cabuda a Biar i Salines.
L’alcaldessa de Biar, Magdalena
Martínez, assenyala que “la llei
ens obliga a mantindre l’àrea de
Serveis Socials mancomunats
i per això, ens hem integrat en
l’entitat que ja estava formada”.
La primera de les reunions
es va celebrar dijous passat i es
van establir les bases de la unió.
En aquest sentit, l’alcalde del
Camp de Mirra i president de la
mancomunitat, Juan José Espadas, indica que “Beneixama,
La Canyada i el Camp de Mirra
portem anys treballant units i
això facilitarà la labor, però en
unir-se Biar i Salinas necessitem
un període d’adaptació i en això
estem, perquè l’1 de gener, quan
la integració siga definitiva, tot
estiga a punt”. Així mateix, la primera autoritat de Salines, Isidro
Monzó, reforça que “volem que

la transició no signifique cap perjudici per als usuaris de cadascun dels municipis i que la unió
comporte una manera més eficaç
i eficient a l’hora de donar solució
als veïns que més ho necessiten”.
Centre de Dia
La reivindicació d’un centre
de dia és una cosa que des de les
quatre poblacions més pròximes
-Biar, Beneixama, La Canyada
i El Camp de Mirra- veuen molt
necessària. Per a això, han creat
una comissió que negociarà amb
les administracions provincials i
autonòmiques.
L’objectiu és aconseguir ajudes i iniciar la tramitació necessària. Sobre això, l’alcalde de La
Canyada, Juan Molina apunta
que “estem treballant en com i de
quina manera ho podem aconseguir”.
D’altra banda, l’alcalde de
Beneixama,Vicente Ibáñez, explica que “el centre de dia per a
majors pot donar un respir a les
famílies sense haver de deixar als
seus pares o avis en geriàtrics o
asils”. “És una manera de cuidar
als nostres en un entorn pròxim”,
apunta Ibañez.
Des dels cinc municipis de la
mancomunitat s’indica que es
mantindran totes les infraestructures per als majors, amb les
quals compten cadascun d’ells.

n l’últim comunicat de la Plataforma ens vam proposar un
temps de reflexió i d’espera a que
hi hagués notícies rellevants o definitives referents a la situació de
l’Hotel Vila de Biar o de qualsevol
notícia nova o transcendent que
pogués arribar des de l’Ajuntament
o de qualsevol organisme de
l’administració autonòmica o provincial, referent a la problemàtica de
la reivindicada Residència-Centre
de Dia.
Doncs ja tenim la notícia important i transcendent com és l’adhesió
dels pobles de Biar i Salines a la
Mancomunitat de Serveis Socials
de l’Alt Vinalopó, que ja conformaven els pobles veïns de Beneixama,
Camp de Mirra i La Canyada. Per
això, i davant d’aquesta nova situació, volem manifestar el següent:
Hem de reconèixer que tot el
nostre esforç en intentar l’objectiu
de sol·licitar que la Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives,
fera un estudi de viabilitat de transformació i adequació de l’Hotel en
una Residència-Centre de Dia, ha
estat un total fracàs. La falta de suport polític de part de la totalitat
dels partits polítics amb representació municipal, especialment de
l’equip de govern del Partit Popular
boicotejant permanentment qualsevol intent d’institucionalitzar i debatre democràticament el tema de
referència, ha estat un mur infranquejable per a la nostra proposta. Tot
i això, seguim creient en l’alternativa
i viabilitat de l’Hotel com un espai
multifuncional en l’àmbit sociosanitari de referència en l’entorn geogràfic de Biar. Però no podem seguir
lluitant en una guerra tan desigual i
sectària. Una guerra (de propostes i
idees) que ja donem definitivament
com perduda.
Per donar finalitzat els comentaris sobre el tema de l’Hotel, només ens queda felicitar i donar
l’enhorabona a l’empresa gestora de
l’Hotel, per haver aconseguit fer un
ús gratuït d’una propietat pública
sense pagar un euro pel cànon corresponent i, aparentment, seguir
gaudint d’aquest privilegi indefinidament…
L’anunci de la creació d’una nova
Mancomunitat de Serveis Socials a
nivell comarcal és una bona, positiva i esperançadora notícia que des
de la Plataforma Iniciativa X Biar
sempre hem defensat. Compartir
serveis en qualsevol àmbit públic
sempre ha de ser aplaudit i recolzat

política i solidàriament per totes les
persones i pobles que conformen la
Mancomunitat.
Ara bé, també entenem com un
aspecte negatiu que en l’anunci
d’aquesta nova entitat comarcal i les
fins i millores que persegueix, només contemple la creació d’un Centre de Dia. És un avanç important,
però des de la Plataforma creiem
que no podem quedar-nos, ni conformar-nos, només amb la reivindicació d’un centre de estada diürna,
sinó que hem de posar el llistó més
alt i demanar i exigir, que la nova
infraestructura sociosanitària tinga un mínim de places residencials
permanents. Això seria la combinació dels dos formats, el residencial i
l’estada diària en el Centre de Dia.
Un servei integral i de qualitat que
arribe al màxim de persones majors
necessitades d’aquests serveis socials, uns serveis cada vegada més
essencials en la societat actual.
La creació de la Mancomunitat
també canviarà la forma de presa
de decisions en els diferents ajuntaments que el conformen. I un dels
punts més importants que hauran
de decidir de forma col·legiada i
democràticament, és la ubicació de
la futura Residència-Centre de Dia.
Trobar aquesta ubicació que tinga el
vist i plau de tots els actors implicats
en aquesta decisió, serà una tasca
àrdua, complicada i no exempta de
polèmica. L’Ajuntament de Biar, decidirà unilateralment renunciar a la
ubicació que tenen aprovada en la
parcel·la de l’actual col·legi d’infantil
a la Plaça del Convent? Acceptarien
els veïns i veïnes dels altres pobles
de la Mancomunitat, traslladar-se a
Biar al nou Servei Social, com habitualment ho fan en els àmbits educatius i sanitaris? Descentralitzar i
compartir els serveis públics, solen
portar conflictes d’interessos de difícil solució si no hi ha comprensió
i la suficient flexibilitat per arribar
acords que beneficien totes les parts
implicades.
Però en aquest cas, creiem que
la solució ja està presa, si no oficialment, si de manera oficiosa i
consensuada pels que tenen més
poder provincial i municipal. Només cal tenir en compte la població que correspon a les poblacions
de Beneixama, Camp de Mirra i La
Canyada (3.500 habitants entre els
tres municipis), la posició geogràfica
de cada poble i els seus accessos per
carretera, per adonar-nos, sense cap
mena de dubte, que possiblement
passem a ser, simplement, una pedania de la Canyada de Biar.
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L’expulsió de la portaveu socialista i posterior abandó de l’oposició
marquen el ple municipal d’octubre
EDUARD GARCIA

E

l passat dijous 28 d’octubre
va tindre lloc la sessió ordinària del plenari de
l’Ajuntament de Biar corresponent al mes d’octubre, on a banda de l’aprovació de les actes per
part dels membres de la Corporació Municipal es va donar pas al
següent ordre del dia.
Modificació de crèdits extraordinaris
Renovació de la senyalització
vial, hi ha senyals descolorides o
trencades i per 12.800 € s’han de
renovar, per 7.100 € s’han de renovar els suports dels contenidors
de la brossa orgànica, l’estructura
de la pèrgola que dóna ombra a
una part de la plaça del Convent
que es canviarà per un nou material fet de plàstic que aguanta
molt millor les inclemències del
temps col·laborant amb una entitat benèfica, puja a 24.000 €. Cortines per a l’escenari de la Casa de
Cultura per poc més de 7.000 €,
l’adquisició d’un immoble al carrer barrera, l’antiga fàbrica de
nines Jesmar, són en total 1.200
m2 per un preu de 300.000 €,
dels quals 10.000 € són per a les
despeses burocràtiques, també
la intervenció en la coberta de
la Casa de Cultura per 28.000
€. L’adequació de la sala multifuncional del poliesportiu per
28.000 €, és la sala on es practica
el judo i taekuondo, on es canviarà la tarima i millorar la climatització, entre altres. S’adquirirà
material per al poliesportiu també per valor de 18.000 €, cistelles
abatibles, els clubs de bàsquet
tindran altres instal·lacions on
practicar l’esport. També focus modulars, una reivindicació
per part del Club de Tenis, vora
4.000 €. I en estudis i treballs
tècnics per fer front en el proper
any a la realització d’un gimnàs
al poliesportiu municipal. Tot açò
puja a 456.000 € i seria a càrrec
del romanent de tresoreria de
l’Ajuntament de Biar.
Per part de la bancada socialista en veu de la seua portaveu,
Asun Gregori, va replicar que
en els Pressupostos Municipals
s’haurien d’haver inclós els projectes que té l’Equip de Govern,
tot deixant de banda la compra de
l’immoble que s’entén que no es
podria tindre calculat comprarho i va recordar que la passada legislatura ja el tripartit va negociar
per intentar adquirir-lo, fet que
també es va referir l’edil popular. Segons Gregori la legislatura

passada es va pensar de centralitzar l’Ajuntament a l’immoble
de l’antiga fàbrica, adequar-lo
s’entén, inclosa la Policia Local,
Serveis Socials, oficina tècnica,
oficines... En tot cas Gregori va
avançar el vot favorable del seu
grup.
Per part de Compromís Tere
Román, en absència de l’edil Joan
Lluís Escoda. qui va arribar més
tard, va avançar el vot favorable
i va comentar també es podrien
haver inclós al Pressupost Municipal. Al que l’edil d’Hisenda
va comentar que com el pressupost s’ha d’adaptar a ingressos i
despeses i que ha de quadrar, si
s’inclou en el pressupost es “llevaria” pressupost de les inversions.
El punt s’aprova per unanimitat.
Reconeixement Extrajudicial de Crèdits
Es tracta d’una factura per
desembossar un tub per 200 €
en juliol de 2021 -es va presentar
un any després de fer el servei-.
L’única forma de fer front és a
través del reconeixement extrajudicial i s’ha d’aprovar per ple.
Aprovació del reglament
municipal del servei de teleassistència domiciliària per
a persones dependents
Es tracta d’aprovar un reglament per regular el servici, com
és sabut és un botó que les persones majors que viuen soles acostumen a utilitzar, servici que passa a ser gestionat per Conselleria
de Benestar Social. El punt es va
aprovar per unanimitat.
Aprovació Pla d’Igualtat
municipi de Biar
El Pla s’estén del 2021 al
2025, és un document que s’ha
d’incorporar a nivell administratiu, es va demanar una subvenció
de Diputació que es va adjudicar,
s’ha contractat una empresa especialista en fer-los i s’ha demanat
opinió a les associacions, segons
l’alcaldessa. L’últim pas és aprovar-ho pel ple de l’Ajuntament,
un pla revisable cada dos anys.
Per part del Grup Socialista es
va posar èmfasi en la recomanació segons l’informe de crear una
Regidoria d’Igualtat a l’Equip
de Govern, regidoria que va ser
eliminada pel Partit Popular al
entrar a governar, tot i que els
populars sempre s’han referit a
que es continuen fent polítiques
d’igualtat des de la Regidoria de
Serveis Socials. Gregori també va
qüestionar a les associacions que
se’ls haja consultat perquè hi ha

entitats que cobren la subvenció
de l’Ajuntament i que les dades
no estan actualitzades, entre altres associacions que ja no estan
actives, com ara la Comissió de
Festes o algunes associacions de
veïns, així com ACEBI i AFEPBI,
que es van fusionar en l’actual
AEBI. Gregori també es va referir
a que s’han de revisar les faltes
d’ortografia, fet que no dona bona
imatge, qüestionant que el PP crega en la igualtat per l’eliminació
de la Regidoria d’Igualtat.
Per part de Compromís, el
seu portaveu Joan Lluís Escoda va mostrar la seua sorpresa
perquè el missatge de l’enquesta
ciutadana “no havia arribat com
hauria d’haver arribat”, tot i això
va avançar el seu vot favorable.
Segons Escoda cal treballar i
creure’s el Pla d’Igualtat, posant
èmfasi que encara hi ha discriminacions i les tràgiques morts de
dones.
En resposta a l’edil socialista,
Amparo Albero com a regidora
de Serveis Socials va comentar
que s’havia de perfilar el tema de
les associacions, que ara hi ha un
document i que poc a poc s’ha de
parlar amb les associacions per
portar avant el Pla, afirmant que
per la Llei de Protecció de Dades no van poder passar totes les
dades que eren pertinents. Tot i
això la portaveu socialista es va
queixar per les errades en el Pla
d’Igualtat indicant que s’haurien
de subsanar i portar-se al ple per
aprovar-lo posteriorment. Finalment i després d’una nova discussió entre l’edil socialista Asun
Gregori i la primera edil, Magdalena Martínez, el punt es va aprovar per unanimitat.
Adhesió de l’Ajuntament
de Biar a la Mancomunitat
de Serveis Socials de Beneixama, el Camp de Mirra i
La Canyada
El punt tracta de la designació
dels representants en la Mancomunitat de Serveis després de
que Biar i Salines demanaren la
seua inclusió per la nova Llei de
Servicis Socials, cal nomenar dos
representants per municipi. El
punt és un tràmit i s’aprova per
unanimitat dels tres grups representants en el ple municipal.
Canvi de representant en
el Consell de Participatiu
Ciutadana (CPC) del Club Esportiu Biarense
Virtudes Azorín i Rocío Benítez passen a formar part del CPC

en nom del Biarense.
Pacte del Vinalopó per la
Salut mental
Per part de la primera edil ha
expressat que és una preocupació
creixent socialment i que moltes
vegades les persones amb problemes de salut mental se les deixa
de costat o se les estigmatitza
socialment. Afirmant també que
s’ha treballat des de l’Ajuntament
al llarg dels anys. Per la seua banda Asun Gregori va posar èmfasi
en que s’han de trencar tabús i
que s’han de tractar els problemes psicològics que cada vegada
afecten més a persones joves per
evitar situacions extremes, un
problema agreujat per la pandèmia en veu de l’edil del PSPVPSOE. Per part de Compromís
es va avançar que el seu grup
votaria a favor i es va mostrar
partidari de creure en el Serveis
Públics i la Salut Pública, que hi
hagen psicòlegs en tota la sanitat
i finançar-ho públicament, també va recordar que el 8 d’octubre
era el Dia de la Salut mental però
que no es va fer res per part de
l’Ajuntament. El punt va eixir
avant per unanimitat.
Informes
i
decrets
d’alcaldia
Entre altres es va informar
que s’havien acabat d’arreglar alguns camins del terme municipal.
Sobre la instal·lació en el camí
de Castellans d’algunes faroles
solars per una subvenció de Diputació, faroles de peu que també s’instal·laran a les escales de
l’Escola de Música. L’alcaldessa
va demanar que els actes vandàlics deixen de produir-se, ja
que totes les llums del castell les
han trencades i que al cap i a la
fi li costa diners al ciutadà, eixes
faroles s’instal·laran del tipus antivandàlic perquè no torne a passar.
A partir d’este mes s’incorpora
una educadora ambiental a Biar,
al formar part Biar del consorci CREA, compartit amb Onil, la
seua funció serà impulsar campanyes de sensibilització, fet al
que s’obliga per llei. En el Pla
Reactiva 2021 s’ha adjudicat un
total de 24.000 € a Biar per a 13
empreses que ho han demanat,
també el i 27 i 28 de novembre
es reprendrà la Fireta de Nadal,
paralitzada fins ara a causa de la
pandèmia. Es va fer un conta-contes també pel Dia de les Biblioteques, també sobre les eleccions a
Consells Escolars el pròxim 18 de
novembre, entre altres qüestions.
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Donar compte del període
mitjà de pagament corresponent al 3r trimestre de 2021
Són 9’16 dies, tot i que la realitat són tres o quatre dies des de
que es registra la factura en el registre telemàtic o en persona, hi
ha tres factures que desvirtuen
este fet, que no es van presentar
en el seu dia.
Precs i preguntes de setembre
PSPV-PSOE
Sobre les subvencions que han
arribat a l’ajuntament es respon
que s’han demanat 74 subvencions, de les quals s’han concedit
43 i s’han denegat 6, mentre que
25 estan per determinar si es donen o no. També sobre una plaga
de ratolins a la zona de la piscina
es comenta per part d’Ana Campos que cap persona de les que
treballen al poliesportiu té constància que hi hagen, així com que
els arbres d’eixa zona estan secs
i sense manteniment i altres desperfectes al mateix poliesportiu,
es comenta que són arbres que
necessiten poca aigua, mentre
que la gespa en necessita molta,
és una zona on s’estan plantant
moreres. També sobre si en la
Fira gastronòmica d’Alacant ha
hi hagut representació de Biar
s’indica que no per part de Roberto Díez, així si s’està fent alguna
creació per a crear un centre juvenil a Biar comenta Ana Campos
que s’adquirirà l’antiga fàbrica
de la Jesmar -com s’ha dit- i que
la idea és fer alguna cosa allà,
sobre per què el castell va estar
tancat a les vesprades durant el
mes de setembre s’indica que la
persona responsable va estar de
baixa. Sobre els motius pels que
haja estat oberta una zanja a la
part del camí de la Marcota fins
a dia de hui sense tapar, es refereix l’alcaldessa que no és obra
pública, sinó d’un particular.
Sobre el fet que l’alcaldessa afirmara que no s’havien arreglat
els camins durant la legislatura
passada, afirmacions realitzades
durant el passat plenari, Gregori va ensenyar un document on
figura que s’havien arreglat 18
camins per valor de prop de mig
milió d’euros, paraules a les quals
la primera edil va afirmar que no
pensava retractar-se de les seues
paraules, tot seguit va donar lectura a un document on figuraven
les reparacions dels camins, fet
que l’alcaldessa va posar en dubte
al no arreglar-se els camins complets i no ser “una inversió” en
paraules de la primera edil, que
va definir com a “reparació dels
camins”. Este raonament va donar lloc a un acalorat debat entre
Martínez i la cap de l’oposició,
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Asun Gregori, per la seua banda Gregori es va queixar que
l’alcaldessa no volia respondre-li
una pregunta sobre les plantes
fotovoltaiques projectades a Biar,
mentre que la primer edil replicava a la cap de l’oposició que no tenia la paraula, advertint-li que ja
l’havia avisada amb anterioritat i
que l’expulsaria del plenari, finalment l’edil socialista va ser expulsada de la sessió plenària. Fet que
va motivar una comunicat per
part dels socialistes, podeu veure
en el vídeo de Canal 3 quan va començar la discussió també.
A continuació Joan Lluís Escoda va anunciar que el seu grup
també abandonaria el saló de
plens, Escoda es va referir a que
no es podia permetre este tipus
de situacions i va demanar que
es recapacite sobre eixe fet, no
entrant en valoracions: “si la portaveu del Grup Socialista no pot
fer les preguntes, nosaltres tampoc no anem a fer-les”. Al què
Magdalena Martínez va replicar
que ella estava parlant i Gregori
“no callava” i que el Grup Popular estava en el torn de respondre
les preguntes tot demanant “respecte” per al seu grup. Tot seguit
l’edil socialista Verónica Román
va indicar a Martínez que ella
també abandonaria el ple, ja que
Cristina Hernández s’havia hagut
d’absentar del plenari abans que
es produïra la discussió.
La sessió va continuar amb la
resposta sobre per què no es van
commemorar la consecució dels
90 anys del vot de la dona, Martínez es va referir que no es va
celebrar a l’igual que altres coses
tampoc no es celebren o no es va
clelebrar l’any passat -tot i que
s’hagueren celebrat els 89 anys i
no 90 anys com era enguany-, i va
afirmar que això no volia dir que
el PP estiguera en contra del vot
de la dona i a favor de les dones.
Compromís
Pel que fa a les mesures de seguretat en alguns actes organitzats per l’Ajuntament com ara el
futbolí humà i el lliurament del
premis d’esport, sobre això es va
referir Ana Campos que pel matí
va ser un èxit amb el paintball,
i que a la vesprada la primera
que es va enfadar va ser l’edil de
Joventut i Esports i que va demanar explicacions a la persona
responsable, comunicant que
eixa empresa no tornaria a treballar amb l’Ajuntament. Sobre
per què l’Ajuntament no es va sumar al dol oficial decretat per la
Generalitat per Paco Cabanes “el
Genovés”, famós pilotari valencià, es va comentar que no se’ls
va notificar a l’Ajuntament i que
actualment no hi ha tradició de

pilota a Biar. Sobre el tractament
de l’arbre del Plàtano es comenta
que a l’any es revisa sis o set voltes, i que sembla que la caiguda
va ser per la diferència de temperatura i cal tindre en compte
l’edat de l’arbre, així com que uns
especialistes estan estudiant-ho.
També per què no es va celebrar
cap cercavila al setembre, ja que
les mesures contra la Covid ho
permetien ja, per part de Pepe
Soler es va escudar en la responsabilitat pel que fa a la pandèmia.
Sobre la millora en l’accessibilitat
a la piscina municipal es comenta
que aprofitant una subvenció de
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la Diputació es tindrà en compte.
Sobre per què no s’ha incorporat
el nou secretari/a municipal es va
explicar per part de l’alcaldessa
que hi ha molts pocs secretaris
i que sols han eixit 54 secretaris
per a tot l’Estat, i que de moment
l’única solució és fer una bossa de
treball de secretaris.
Finalment i com havia anunciat Escoda, el Grup de Compromís no va fer les preguntes corresponents a este ple, en tot cas
s’hauran de fer juntament amb
les del Grup Socialista en el ple
de novembre.

El PSOE lamenta la “vergonyosa actuació”
de l’acaldessa durant el plenari d’ahir
PSPV-PSOE BIAR

E

n una nota de premsa el
Grup Municipal Socialista de
l’Ajuntament de Biar ha volgut
lamentar el que el grup considera una “vergonyosa actuació” per
part de la primera edil del consistori local per la pregunta que va
realitzar la portaveu dels socialistes durant la sessió ordinària del
ple d’ahir dijous sobre la situació
de la planta fotovoltaica aprovada
en terme municipal durant la legislatura 2011- 2014, temps en què
segons recorda el comunicat Martínez també era alcaldessa. A continuació es pot llegir el comunicat
del Grup Municipal Socialista:
Bochornosa actuación de
la alcaldesa de Biar
María Magdalena Martínez, Alcaldesa de Biar, fue la protagonista ayer de un lamentable suceso,
al expulsar sin motivo aparente a
la portavoz del Grupo Socialista
Asun Gregori. El transcurso de
la sesión fue de total normalidad
hasta que llegados al punto de
ruegos y preguntas, la primer edil
se negó a responder a una cuestión
que le fue planteada por los socialistas en el pleno de Julio, referente a la situación administrativa, en
la que se encontraba la instalación
de una planta fotovoltaica, que
se aprobó en la legislatura 20112014, donde Martínez ostentaba
la Alcaldía.
Así mismo a una petición,
realizada por Asun Gregori de
rectificación a unas declaraciones de la Alcaldesa en el mismo
pleno de Julio. Donde afirmaba que en la legislatura anterior
2015-2019 el equipo de gobierno
formado por PSOE-COMPROMIS-EU, no había realizado ninguna actuación, en los caminos
de titularidad municipal, a lo que
la Portavoz Socialista esgrimió un
informe actualizado de la oficina
técnica firmado por el Ingeniero

Municipal, donde se relacionaba
los trabajos realizados durante ese
periodo y la inversión monetaria.
Queremos recordarle a la Sra.
Alcaldesa de Biar que el articulo
22 de la Ley 7/1985 reguladora de
las Bases de Régimen Local, establece como función principal del
pleno el “control y fiscalización de
los órganos de gobierno”, siendo
así que la sesión del pleno ordinario que se celebra cada mes es
o debiera ser, el principal foro de
debate y decisión municipal.
El equipo de Gobierno con la
Sra. Martínez a la cabeza obvia
por interés, y desvirtúa el debate
en los plenos, intentando acallar
la voz de la oposición con salidas
de tono como estas, desde hace ya
varias sesiones plenarias.
Exige respeto, cuando el equipo
de Gobierno del P.P. es el primero
que no respeta la posibilidad de la
oposición de ejercer su derecho.
Pasado el ecuador de la legislatura se les nota nerviosos, ya que
no han llevado desde el inicio de
la legislatura ningún proyecto
consolidado para Biar. Y están gobernando a golpe de ideas de hoy
para mañana. Desde el grupo socialista se le recuerda este dato todos los meses y eso les resulta muy
incomodo a los Populares.
Este es el talante democrático
del P.P. de Biar y la Sra. Martínez.
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Biar incrementa les inversions
anuals en 456.836 euros

Tornen a sonar les campanes a Biar
EDUARD GARCIA

E

ls municipis conserven sons
característics que no es poden trobar a les ciutats, pot ser
pel soroll dels vehicles o el bullici
de la ciutat, és el cas de les campanades. Concretament a Biar el
campanar de la parròquia Ntra.
Senyora de l’Assumpció i el seu
rellotge han sigut protagonistes
mesos arrere, ja que com és sabut
es va digitalitzar el rellotge a primers d’any substituïnt les saetes
per unes altres iguals però de menor pes.
Així mateix, els dos veïns que
s’han encarregat durant anys del
manteniment i posada a punt del
rellotge, Pedro Valdés Soler i Robert Colomina, van ser homenatjats per part de l’Ajuntament de
Biar entregant-se un obsequi en
agraïment al seu treball de conservació i reparació. Val a dir que
el protagonisme es torna a situar
a la torre del campanar, esta vegada pel so de les seues campanes, ja que durant alguna setmana han estat silenciades a les nits.
Per què no sonen les campanes? es preguntava una part del
veïnat, fent arribar la seua petició als responsables, per a que
finalment i des de fa uns dies, es
restablira el seu so habitual en
hores nocturnes. Si bé és cert que
en xarxes socials hi ha opinions
per a tots els gustos sobre que les
campanes tornen a marcar el pas
de les hores, per una banda està

qui atorga un valor sentimental i
històric: “les campanes ja tocaven
abans que nosaltres estiguérem
ací”, i que s’ha acostumat en les
hores de son al seu so, que segurament no altera la son de les
persones, afirmant que no es repeteix el seu toc.
D’altra banda hi ha qui reivindica el dret al descans del veïnat
i que les campanes deuen sonar
sols durant el dia, fent també una
comparació en que si no es pot
destorbar al veïnat amb la música alta o fent soroll a partir de les
22 h. per quin motiu haurien de
fer-ho les campanes. Escudantse també en que les coses evolucionen, i desafortunadament
el sector secundari, la indústria,
té menys pes en l’economia i el
treball a nivell local i és un espai
que en part haja pogut ocupar el
sector serveis, el turisme principalment.

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

E

l ple va aprovar la modificació de crèdit dels pressupostos de 2021 a càrrec del romanent
de tresoreria
L’Ajuntament de Biar incorpora al capítol d’inversions un total
de 456.836 euros del romanent
de tresoreria de 2020. Així, incrementa el pressupost de 2021
que es va aprovar al desembre de
2020 amb 3.896.902 euros i eleva les inversions per damunt del
mig milió d’euros.
Entre les més rellevants destaca la compra de la vella fàbrica
de Jesmar, que se situa al carrer
Barrera. El regidor d’Hisenda,
José Luis Valdés, indica que “és
una oportunitat per al consistori
adquirir aquest immoble en un
solar de 1.200 metres quadrats”.
“La compra s’efectuarà per
300.000 euros i es dedicarà a ús
administratiu o cultural”, apunta.
Així mateix, part del capital es
destinarà a infraestructures esportives. Així, s’adaptarà la sala
multifuncional del poliesportiu
amb un import de 28.592 euros.
A més s’equiparà la pista exterior amb cistelles (18.142 euros)
i incorporar noves lluminàries
de LEDS (3.927 euros). També
s’encarregarà la redacció de projecte de gimnàs en el pavelló co-

bert del complex esportiu (16.656
euros). Referent a això, Valdés
remarca que “volem que la seua
construcció s’inicie en 2022 i per
això, posem en marxa el projecte
a fi d’any”.
A la Casa de Cultura, es canviaran les cortines de l’escenari
així com realitzar algunes reformes per valor de 7.159 euros i
s’actuarà en el sostre (28.152 euros).
Altres inversions menors són
la renovació de la senyalització
viària (12.873 €) o l’adquisició
de 40 suports per als contenidors de fem orgànic (7.411 euros).
També s’ha pressupostat el canvi
de la coberta de la pèrgola de la
Plaça del Convent. El mal estat de
l’actual ha propiciat la instal·lació
d’una nova amb un material que
resisteix amb major eficàcia que
la fusta les inclemències climatològiques. L’obra l’executarà el
centre especial d’ocupació de Villena Integrats.
L’edil
assenyala
que
“l’Ajuntament ha pogut realitzar
aquest important increment de
les inversions públiques gràcies
a la gestió econòmica dels últims
dos anys”. Així mateix totes les
inversions pressupostàries són
Inversions Financerament Sostenibles (IFS).

· Des de fa dos anys no es registren pel SINAC els sulfats que conté l’aigua potable per a consum humà
· El premi 9 d’octubre Pedro Gimeno convida a participar activament en la cultura local
· Biar controla el brot de Covid 19 detectat durant els primers dies d’octubre
· El Col·legi d’Infermeria d’Alacant destaca el paper de les infermeres i infermers en la lluita contra el càncer de
mama i demana la posada al dia de les proves per a detectar aquests tumors
· Alumnes de l’IES Biar visiten les instal·lacions d’AISCAN
Pots consultar aquestes notícies i moltes altres a www.biardigital.com
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En els esports felicitar a Javi
Bernabeu Molina per la seua
participació en l’Spartatlhon
a Grècia, tot i que va haver
d’abandonar per problemes
físics. Felicitar també a les patinadores del Club de Patinatge “Vila de Biar” per la
seua classificació per al Campionat d’Espanya i en
especial a Lucía Rodríguez que disputarà el Campionat d’Europa. També al CD Biarense sènior de
futbol per començar amb bon peu la temporada
regular, ha sumat dues victòries en els dos primers
encontres.
El mes passat a la veïna
localitat de La Canyada es va
realitzar un debat organitzat
pel col·lectiu de Compromís a
la localitat amb la secretària
autonòmica de Política Territorial, benvingudes siguen les energies renovables
per avançar cap a un planeta més sostenible però
no aquelles que puguen fer mal al nostre entorn tal i
com el coneixem, de fet va ser una de les principals
premises exposades per la secretària autonòmica
Immaculada Orozco.
A la labor de Cristóbal
Payá Valdés, qui durant dècades va treballar desinteressadament per la conservació de l’arxiu municipal de
Biar i en general pel seu poble des del món associatiu i fester.
Els grans mitjans de comunicació sembla que ja s’han
oblidat d’Afganistan, el nostre
col·laborador habitual Antón
Miralles ens va deixar en forma d’article breu una reflexió sobre la situació del
país asiàtic controlat ara pels talibans.
Felicitar a la soprano biaruda Teresa Albero, qui va
participar en el Festival Internacional de Piano d’Alcoi i
especialment perquè la finalitat del concert era una causa
solidària.
Una de les notícies mes
sonades del mes de setembre és que els treballadors
de l’oficina de Correus de
Biar passen a dependre de
la veïna localitat de Villena
i la seua oficina, una manera d’anar aminorant els
serveis públics que ofereixen els pobles menuts, on
també paguem les nostres contribucions per tal que
tot vaja avant.

quest mes #labibliorecomana una de les nostres
últimes adquisicions, l’obra
“Benilluna”, novel·la pòstuma de Carme Miquel, caracteritzada, com totes les obres
d’aquesta autora, per tindre
protagonistes femenines, un
vocabulari ric i profund i un
compromís social i humanista.
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
, escrivint, per exemple, els
primers llibres de text per a
l’ensenyament de la nostra
llengua. L’any 2016 va ser
nomenada acadèmica de
l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua, i de manera pòstuma li atorgaren la Distinció
de la Generalitat Valenciana
«com a reconeixement a la
seua dedicació com a docent,
i a l’activisme cívic, lingüístic
i pedagògic al llarg de la seua
vida, convençuda que ser
mestra obliga a lluitar per
una societat diferent».
Si t’interessa aquest llibre, vine a #labibliodebiar,
el trobaràs a la nostra secció
de “Novel·la en valencià”.
T’esperem!

Clara López Francés

“Quan vas fora al
final estàs duent
una part del poble
fins allí i en certa
manera estàs
representant com
una xicoteta part del
teu poble”
Pots consultar aquestes entrevistes i moltes altres més a www.biardigital.com

· La patinadora biaruda Lucía Rodríguez Martínez disputa a Portugal el Campionat d’Europa
Pots consultar aquestes notícies i moltes altres a www.biardigital.com
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Penal i expulsió!

er tal d’evitar successos com
els produïts en el passat ple
d’octubre, el MI Ajuntament
de Biar ha decidit destinar una
part del romanent de tresoreria
de l’exercici 2021 a l’adquisició
d’un aparell de VAR per tal
d’evitar enfrontaments entre el
govern i l’oposició.
Com els nostres lectors i lectores són gent informada, en el
plenari del mes d’octubre va ser
expulsada la regidora del grup
socialista Asun Gregori per part
de la Sra. Alcaldessa Magdalena
Martínez. EL motiu d’expulsió
va ser una discussió en el punt
de precs i preguntes entre la
primera autoritat local i la regidora per qui havia arreglat més
camins i que si no m’has
contestat o si t’he contestat a una pregunta del
passat mes, en un espectacle a l’altura d’un “Sálvame” o d’una classe de
quart de Primària.
Per tal d’evitar aquestes discussions bizantines
que no ens porten a cap
lloc, l’equip de govern ha
decidit adquirir un equip
complet del VAR com els
que s’utilitzen actualment
per a comprovar les decisions dels col·legiats en

PAULINO ASESORES
DE SEGUROS, S.L.

Assessors Financers Titulats

C/.Pare Arnau, nº 14 Baix

Tel. 96 581 09 00

els partits de la lliga espanyola de futbol. La instal·lació de
tot l’equip, com no podria ser
d’altra manera, es realitzarà en
les oficines de la televisió local
Canal 3 i per revisar les imatges es comptarà amb Romero,
ex-col·legiat professional a més
de veí del poble. Segons la informació proporcionada pel regidor de noves tecnologies José
Luis Valdes, “busquem que no
hi haja polèmica en el plenari i
si algun debat cau en jo he dit i
tu no m’has dit bla bla bla..., poder parar, revisar les imatges, i
aleshores decidir”. Per no donar
imatge de neutralitat el secretari
o secretària municipal utilitzarà
un mecanisme d’oïda connecta-

L’Àbac

Serveis informàtics i formació

www.labac.info · info@labac.info
652 342 158
da a la sala VAR i en el moment
en el seu cas de parar la sessió
sonaran els primers acords de
l’himne del poble i unes llums
d’emergència es connectaran.
Per finalitzar des de “Destrellataes” aplaudim la idea de
l’equip de govern i esperem que
el VAR no haja de tornar a dictaminar “penal i expulsió” a cap
regidor de l’Ajuntament.

Talleres Parodi

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

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

Estàs fet un

panfígol !

(Persona que no serveix per a res
o que té poca empenta)

