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Els Moros
i Cristians
recuperen els
carrers de Biar
PABLO ORTÍN PERPINYÀ

E

l Mig Any Fester va ser un primer
tast del que estava per vindre. Com
un miratge, els Moros i Cristians van
tornar a ser els protagonistes. Tot seguit,
el repunt del virus després de Nadal ens
va tornar a ficar els dubtes i la por als
ossos. Malgrat tot, sis mesos després,
els festers i festeres de Biar, també els
mirons, tossuts com som, recuperem la
nostra història i tradicions per a desfilar
de nou pels carrers del poble.
El mes d’abril ja ens ha capbussat en
l’ambient fester. De nou, les presentacions de les comparses han posat cara
i ulls als càrrecs festers i les capitanies
d’enguany. Les peroles de les comparses, ara sense “cullerà i arrere”, han
servit per recordar anècdotes i posar en
marxa tots els engranatges que hi ha darrere de la festa. I entre el 23 d’abril i el
dilluns de Sant Vicent, ens hem tornat
a sentir com si res no haguera passat.
Igual que el primer tro d’arcabusseria,
ara que encara podem disparar, l’olor a
pólvora ens va remoure per dins com ja
no recordàvem.
La seqüència és coneguda: El dissabte, pregó de festes a càrrec d’Antonio
Domenech i presentació del cartell i
revista oficials. Diumenge, el XXXVII
concert de música festera i l’anunciació.
I el dilluns, Sant Vicent, dia gran per a
les bandereres, els tiradors i les tiradores. I les festes de Moros i Cristians de
Biar entre cella i cella.
Ara sí, ja ho tenim. Blanquets, Blavets, Estudiants, Maseros, Moros Vells,
Moros Tariks i Moros Nous.
Tornem a pujar la Torreta!
Foto de Festes 2022 de Biar Digital. Foto: Josefina Molina
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Baixa la desocupació en un 4% a Biar durant el mes de març
EDUARD GARCIA MOLINA

E

l passat mes de març
ens deixa la situació
de desocupació -en la què
actualment es troben 212
veïns i veïnes- amb una
baixada de 4’07%, 12 persones s’han reincorporat
al mercat de treball, mentre que tres han perdut el
seu lloc de treball, deixant
el balanç en nou persones
menys en situació de desocupació a Biar.
Les dones continuen
constituint la majoria de
persones que es troben en
desocupació, amb 138 treballadores respecte a 74
treballadors, mentre que
els majors de 45 anys són
la franja d’edat on es concentra l’atur al poble, amb

141 persones -50 homes i
91 dones-.

ció tenen uns nivells més
moderats.

Pel que fa als treballadors i treballadores entre
25 i 44 anys sumen un
total de 57 persones en
desocupació -40 dones i
17 homes-, mentre que els
menors de 25 anys tenen
14 persones inscrites en
els serveis de búsqueda
d’ocupació -7 homes i 7
dones-.

Puja l’afilicació a la
Seguretat Social

Per sectors, el terciari
-els serveis- és el més castigat amb 124 persones en
situació de desocupació,
seguit pel sector de la indústria -el secundari- amb
59 persones, mentre que
les persones joves sense
una ocupació anterior,
l’agricultura o la construc-

Diferència
entre
dades
d’atur i afiliació
a la Seguretat
Social

Font: SEPE
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Un projecte de 85
hectàrees d’extensió
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L’atur
únicament mesura si les
persones en situació de desocupació

Una planta fotovoltaica de 85 hectàrees d’extensió a la
zona nord del terme municipal de Biar
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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.

Font: SEPE

om es va publicar per
part de Biar Digital fa
unes setmanes, fins a sis
projectes de plantes fotovoltaiques busquen la seua
instal·lació en terme municipal de Biar, l’última publicada a la web de l’Ajuntament
és l’anomenada “Beneixama
4”, que se situaria a la zona
nord del terme municipal de
Biar, pròxim a les localitats
de Beneixama i el Camp de
Mirra. Si bé és cert que són
uns projectes no exempts
de polèmica, més quan des
d’associacions locals com
ara el Centre Excursionista
(CEB) o l’Associació Naturista El Reconco, s’han posat
al·legacions a una d’estes
plantes.

Redacció
Eduard Garcia Molina
Pablo Ortín Perpinyà
Pablo Alcaraz del Valle

Pel que fa a l’afiliació a
la Seguretat Social repunta en un 1’05%, amb 14
persones més en situació
d’alta laboral al poble. Un
total de 14 persones han
causat alta en algun dels
règims de d’afiliació a la
Seguretat Social.

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…

Comerç i Treball, una altra
planta solar fotovoltaica
de 49’98 MWp de potència
busca la seua implantació
en els termes municipals
de Biar i Beneixama -que es
veuria afectat per les línies
d’evacuació-, agafant el nom
de la localitat veïna: “Beneixama 4”, i promoguda
per l’empresa RENOVALIA
TIRIG S.L, amb domicili
fiscal a Villarobledo (Alabacete) i que comptaria amb
un pressupost de 25.118.943
€. Així mateix, al projecte
l’acompanya la pretensió
de construir una subestació
per evacuar l’energia cap a
la Subestació de Beneixama mitjançant una línia de
mitjana tensió de 30 kV i
que aniria soterrada -a poc
menys d’un metre-, i una altra línia d’alta tensió de 220
kV i que aniria de forma aèria -de vora 3 Km de longitud-, per les grans torres que
coneixem. També cal tindre
en compte que el projecte

que busca la seua aprovació
ja estaria a 4’3 Km d’un altre
projecte que està en funcionament al nord-est, visible
des de la carretera VillenaOntinyent, en terme municipal de Beneixama i que rep
el nom de “PSF Beneixama”
-Planta Solar Fotovoltaica-,
mentre que al sud-oest se
situaria a 5 Km del projecte
“Beneixama 1” -actualment
en tramitació-, i a l’oest a 4’3
Km del projecte “Beneixama
3” -actualment també en
tramitació-.
Segons la documentació,
la plata solar fotovoltaica
estaria projectada al paratge conegut com Els Plans
de l’Aljub, a la part nord del
terme municipal de Biar i a
4’5 Km del nucli urbà, de fet,
de donar permís per part de
Conselleria a la instal·lació,
les plaques solars estarien
més pròximes a les localitats
de Beneixama (a 1.650 m del
nucli urbà) o el Camp de Mirra (1.470 m del nucli urbà).

Pel que fa a la superfície
total de parcel·les en terme
municipal de Biar seria de
85 hectàrees -cal recordar
que cada hectàrea equival
a 10.000 m2-, mentre que
el vallat ocuparia vora 66
hectàrees de terreny, si bé és
cert que la superfície útil de
captació de l’energia solar
serà de 23’5 hectàrees. Una
zona de captació que estaria
composada de vora 91.000
mòduls, que estarien muntats en 7.500 estructures
fixes, on cada mòdul ocupa
1 metre d’ample per 2 d’alt i
35 mm de grossor.
L’aprovació, finalment,
dependrà de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, al tindre menys de
50 MWp de potència, una
actuació que si bé és cert
afectaria a terrenys de cultiu de la zona, on és habitual
l’olivera, l’ametler o els arbres fruitals.
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Comencen a tornar l’import
de les multes als festers que
participaren en la desfilada del
Dia 10 de 2020
EDUARD GARCIA MOLINA

E

l grup de festers i festeres
que el passat 10 de maig de
2020 van eixir a desfilar al carrer
Jesús Juan Bernabeu i que foren
multats per part de Subdelegació
del Govern, han començat a rebre
l’import de les multes que van haver d’abonar en el seu dia.
Cal recordar que tot i la prohibició d’eixir del domicili particular decretada a tot l’Estat espanyol
per part del Govern central per a
paliar els efectes de la pandèmia
i que va durar dos mesos, un grup
d’entre 18 i 20 persones va eixir vestit amb el trage de la seua
comparsa per simular l’Entrà, tot
i això al dia següent començaven a
permetre’s algunes coses, com ara
poder eixir a la muntanya amb les
degudes precaucions sanitàries.
Aquelles sancions van pujar a

1.500 € per persona adulta a través d’un expedient sancionador
de l’administració. Expedient que
la majoria de persones afectades
va decidir recòrrer, després de posar-se en contacte amb advocats,
encara que hagueren de pagar
dins del període de reducció del
50% (750 €) l’import de la sanció.
Seguidament els advocats recorreren la sanció, i fa aproximadament un mes i mig, les persones
afectades reberen una notificació
on se’ls indica que se’ls tornaran
els diners que van pagar en el seu
moment amb un interés del 3% en
favor dels afectats, posat que les
al·legacions en contra de la sanció
han sigut acceptades.
Tot i que hi ha algunes persones, una minoria, que va decidir
no pagar l’import de la multa, i és
per això que estarien a l’espera de
com evoluciona este cas.

L’alberg de Biar refugi per a 50
persones que fugen de la guerra
a Ucraïna
EDUARD GARCIA MOLINA

D

es de fa unes setmanes
l’alberg de Biar, instal·lacions
que estan actualment gestionades
per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), és el refugi temporal
per a mig centenar de persones
refugiades que han hagut d’anarse’n del seu país d’origen, Ucraïna, a causa de la guerra.
Dones i xiquets i xiquetes són
essencialment les persones que
des de fa unes setmanes estan
instal·lades de forma provisional
a l’alberg, ja que, com és sabut, els
homes d’entre 18 i 60 anys no se’ls
ha permés eixir del país. D’entre
este mig centenar de persones,
més de la meitat serien xiquets i
xiquetes o joves, menors d’edat
encara.
Tot i això, l’estància a les
instal·lacions és provisional, a
l’espera que altres instal·lacions a
Alacant puguen quedar més lliures i instal·lar-se allà, tot esperant
la data en què puguen començar
a tornar als seu país d’origen, tot

i la incertesa de què trobaran allà.
Actualment, s’estaria encarregant l’ONG Fundació Cepaim, que
abasteix a les persones i assessora
en la seua situació. D’altra banda, també s’ha escolaritzat a les
xiquetes i xiquets en edat escolar
al CEIP Mare de Déu de Gràcia de
Biar, com també se’ls ha tramitat la targeta sanitària per a que
en cas de necessitar-ho, puguen
acudir al centre de salut del poble. Lamentablement la història
es repeteix i l’alberg de Biar torna
a acollir a persones refugiades, a
l’igual que ho va fer a finals del
1.992, quan la Guerra dels Balcans va sacsejar Europa.

ABRIL 2022 | Número 40

Detectats nous enverinaments
als gats de les colònies a Biar
EDUARD GARCIA MOLINA

R

ecentment a través del
servici de WhatsApp de
l’Ajuntament de Biar s’ha posat
de manifest l’actitud totalment
incívica d’alguna persona o persones pel que fa a nous casos
d’enverinament de gats que viuen
en les colònies que es van crear fa
anys al municipi.
Uns fets que s’estan investigant per part de la Policia Local i
que en cas de trobar a l’autor seria
sancionat per estos actes, així com
s’ha recordat que sols les cuidadores i cuidadors habilitats per a
tal efecte tenen l’autorització per
tal d’alimentar els animals de les
colònies. Ja que és una manera de
no embrutar la via pública, al proporcionar als felins menjar sec, i
no les restes del menjar de les persones com era habitual fa anys.
Un cas similar en 2017
Lamentablement, no és la primera ocasió que un fet així ocorre

a Biar, ja que en febrer de 2017 des
de Biar Digital també s’informava
d’estos atacts als animals, en
aquella ocasió almenys 19 gats
i gates van patir l’enverinament
i posteriorment van aparéixer
morts, de fet, un d’ells, va rebre un
tir de perdigons i posteriorment
va haver de ser eutanasiat en una
clínica veterinària al no poder fer
res per la seua vida. En aquella
ocasió ja hi havia implementat un
sistema de colònies, on, a més a
més, hi havia un programa per al
control de la natalitat castrant en
primer lloc a les gates per evitar la
reproducció massiva.

Venut a Biar de forma íntegra el
segon premi de Loteria Nacional
EDUARD GARCIA MOLINA

E

l número 83.527 venut a Biar
de forma íntegra ha sigut dotat amb el segon premi de la Loteria Nacional celebrat el dijous 7
amb 60.000 €. El dècim s’hauria
venut en l’administració de Loteries “La Mahoma”, que com és
sabut és l’única al municipi.

Bilbao, Pasarón de la Vera (Càceres), Arcos de la Frontera i Jerez
de la Frontera (Cadis), Palma,
Telde i Vecindario (Las Palmas),
Móstoles (Madrid), Puente Tocinos (Múrcia), La Lantejuela (Sevilla) i El Toboso (Toledo).

Així mateix, i segons s’ha informat des d’El Periódico de Villena,
el primer premi hauria recaigut
en el número 97.134, segons Loterías y Apuestas del Estado, el
primer premi ha sigut dotat amb
300.000 euros, i s’ha venut en el
despatx receptor 5820 de Campohermoso (Níjar), a la província
d’Almeria.
El número també s’ha pogut
comprar en altres províncies de
la geografia estatal, com ara a Catral, a la comarca del Baix Segura,

morenoconsultores@economistas.org
www.morenoconsultores.es
mvl. 674 000 960 | fijo 966 299 699
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Els grups s’enredren en el plenari ordinari d’abril amb la taxa
turística que ha de regular la Generalitat
EDUARD GARCIA MOLINA

E

l passat dijous 28 va tindre
lloc la sessió ordinària del
plenari de l’Ajuntament de Biar
corresponent al mes d’abril, entre altres 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
sobre la participació de Biar en
la Fira Betravel de Barcelona a
principis del mes d’abril, també
de l’entrega dels punts de lectura per al públic infantil, així com
de la celebració del Dia del Llibre en la biblioteca amb diverses activitats. També de la tornada de la campanya d’Ecovidre
“La reconquesta del vidre” per
recollir la major quantitat de
vidre en la setmana de festes,
així mateix es va agrair al poble
la participació dels actes del cap
de setmana de Sant Vicent, entre altres qüestions.
Donar compte informe
control financer 2021
Es ratifica el contingut de
l’informe, un requeriment per
part del Tribunal de Contes.
Donar compte període
mitjà de pagament 1r trimestre 2022
El període mitjà és de sis
dies, segons s’informa per part
del Regidor d’Hisenda, José
Luís Valdés Pascual.
Modificació projecte Pla
d’Obres i Serveis Competència Municipal 20202023
El punt, que s’aprova per
unanimitat, tracta de les rectificacions sol·licitades des de
Diputació d’Alacant per a rectificar el projecte de millora i
reacondicionament d’alguns carrers i un camí al municipi. Per
part dels grups de l’oposició van
reclamar la necessitat de consultar el projecte amb el veïnat
i fer-ho amb previsió.
Reconeixement Extrajudicial de Crèdits
El punt tracta d’una reclamació de 72 € per part de la SGAE,
concretament de l’actuació dels
Balls del Jesús de 2019, s’ha de
reconéixer perquè està fora del
període anual de pagament. El
punt s’aprova per unanimitat.
Modificació

de

crèdits

mitjançant crèdits extraordinaris
S’ampliarà el pressupost a
càrrec del romanent de tresoereria per un import de
poc més de 28.000 € per a
l’acondicionament de la platja
de la piscina al poliesportiu municipal, i també per a la senyalització del got de la piscina de
les mateixes instal·lacions. Per
part dels gups socialista i de
Compromís es va reclamar que
són inversions que es podrien
haver reflectit a finals de l’any
passat en el Pressupost Municipal. La proposta ix avant gràcies
als vots a favor del PP i Compromís, tot i els dos vots en contra
de les dos edils socialistes, ja
que la portaveu Asun Gregori
no va participar en este plenari.

formació sempre defensarà que
el sector més important per a
l’economia valenciana ha de ser
la indústria, així com ha defensat les ajudes que han rebut tant
el sector de l’hostaleria, com el
turisme per les pèrdues ocasionades per la Covid 19. Escoda
també va posar èmfasi en que
en els últims mesos el Partit Popular ha defensat la reactivació
del turisme a Biar, tot i que en
la moció sembla que el sector
no haja alçat cap per la irrupció de la Covid 19. Així mateix,
el portaveu va defensar que les
taxes i els impostos paguen els
serveis públics, i es va plantejar
per què no s’eliminen algunes
taxes municipals, com ara pagar
l’entrada al museu o la piscina
municipal.
Finalment la moció va eixir
avant gràcies als vots a favor del
Partit Popular, el PSPV-PSOE
va optar per l’abstenció i Compromís va votar en contra.

putació, entre altres qüestions.
Grup de Compromís
Sobre si s’anava a reglamentar l’ús dels locals de joves, la
primera edil va respondre que
s’estava estudiant, ja que no era
el mateix la reglamentació en
una ciutat que en un municipi
menut.
Precs i preguntes d’abril
Grup Socialista
Entre altres es va preguntar
per la neteja d’alguns carrers
després de les festes de Setmana Santa i Sant Vicent. Per part
de la regidora de Neteja Ana
Campos i l’alcaldessa Magdalena Martínez, es va comentar que s’havia parlat amb les
comparses tot recordant que
cal fer bon ús de la via pública
per no embrutar-la. També sobre algunes humitats a la Casa
de Cultura, així com la neteja
de les instal·lacions. Finalment
la regidora Cristina Hernández
va demanar responsabilitat durant estes festes i va desitjar uns
bons dies al poble de Biar.

Moció conjunta contra la
taxa turística
Es posa de manifest per part
de l’edil popular José Luís Valdés la importància del sector
turístic per al nostre territori,
Precs i preguntes de
i la taxa turística que es pretén març
instaurar per part del Consell,
Grup Socialista
segons Valdés és un “rèmora”
Grup de Compromís
Sobre si hi havien dates per a
que pot frenar la recuperació l’edificació del centre de dia des
Per la seua part Joan Lluís
econòmica del sector turístic de la constitució de la Manco- Escoda va demanar que es preal territori valencià. Segons el munitat de Servicis Socials i si guntara a Conselleria pel tipus
portaveu popular és una mesu- hi haurien places residencials, de centre de dia, si serà resira que està creant un enfronta- es va dir per part de l’alcaldessa dencial també o sols centre de
ment dins del Consell, a nivell que s’havia plantejat i que com dia, així com que s’informara
de la Generalitat Valenciana, és sabut en estar lliure el terreny sobre el tipus de projecte que
així com va afirmar que en cas al Convent que actualment ocu- farà Diputació respecte a este
que es deixe llibertat als muni- pa l’edifici del col·legi s’ocuparia tema. També es va suggerir la
cipis per aplicar o no la taxa tu- el terreny i que es decidiria quin col·locació de càmeres de virística, Biar no l’aplicaria.
tipus de centre és d’acord a les gilància al punt net. Tot recorPer part del Grup Socialis- necessitats de la població, una dant que s’utilitze el llenguatge
ta, l’edil Cristina Hernández va decisió que correpondrà a Con- inclusiu als actes públics. L’edil
mostrar la seua disconformi- selleria. Sobre la reparació dels de Compromís i l’alcaldessa
tat amb la moció, titllant-la de camins després de les pluges del desitjaren bones festes al poble,
“partidista”, lamentant que les mes de març segons l’alcaldessa tot demanant sentit comú, perpropostes del PSPV-PSOE no poc a poc s’aniran arreglant què encara continuem en pans’havien inclós en la moció con- també barallant la possibilitat dèmia, així com va convidar als
junta, tot i que va defensar que de rebre subvencions de la Di- visitants a vore les festes.
el seu partit veu que
possiblement per a
Biar no seria interessant la taxa, tot i
que per a municipis
majors, com ara Benidorm, possiblment
sí. Tot i això Hernández va recordar que
fins el 2024 no serà
d’obligada aplicació
la taxa turística.
Per la seua part,
Joan Lluís Escoda
com a portaveu de
Compromís va defensar que la seua El plenari se va celebrar amb mascaretes però sense distàncies, senyal que va superant-se la
pandèmia | Font: Canal 3 TV
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Biar incorpora al pressupost
municipal més de 400.000
euros en inversions
AJUNTAMENT DE BIAR

E

l poliesportiu municipal es
beneficia d’un suplement de
més de 338.000 per a la construcció d’un gimnàs.
L’Ajuntament de Biar va aprovar en ple la incorporació de
391.848,64 euros en inversions a
càrrec del romanent de tresoreria.
Gran part d’aquesta xifra es destina a la construcció d’un edifici
polivalent en el poliesportiu municipal, que servirà de gimnàs. El
pressupost per a aquesta nova infraestructura és de 338.376 euros
La resta de la quantia fa front
a la reposició de 7 contenidors soterrats de residus sòlids orgànics
(44.149 euros); a la instal·lació
d’uns focus a la Casa de la Cultura (4.487) i a la substitució d’uns
projectors de LED en el poliesportiu municipal (4.835 euros).
La nova injecció de capital a les
inversions anuals s’implementa
des del romanent de Tresoreria
resultant de la liquidació del Pressupost municipal de l’any passat.
En aquest sentit, el regidor
d’Hisenda, José
Luis Valdes, va
assenyalar que
“les
modificacions de crèdit a
través de les que
incrementem el
pressupost mu-

nicipal aconsegueixen que les regidories tinguen més maniobra i
diners a l’hora de treballar i que
les inversions municipals provinguen del romanent”.
L’ampliació de 391.000 euros
va ser un dels increments pressupostaris, encara que també es
va emportar a ple i es va aprovar,
un suplement de crèdit de 16.035
euros per a fer front a l’eliminació
de les humitats i estabilització del
sòl del pavelló cobert abans de renovar el paviment. L’alcaldessa,
Magdalena Martínez, va indicar
que “una vegada alçat el paviment
del pavelló per a la renovació del
pis es van trobar humitats que
s’han hagut d’eliminar”. Així, el
cost total d’aquesta obra supera
els 60.000 euros.
Les dues variacions dels comptes pressupostaris suposen un
increment de més de mig milió
d’euros, consolidant el pressupost anual, fins al moment, en
4.6 milions d’euros. S’acosta així
a un 10% d’increment respecte a
l’exercici de 2021.

Puja’t a BiarDigital i fes poble!
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Asun Gregori reelegida per la
militància com a Secretària
General del PSPV-PSOE de Biar
EDUARD GARCIA MOLINA

A

poc més d’un any de les
pròximes eleccions municipals, els congressos provincial,
comarcals i locals de les formacions polítiques se succeeixen,
com va ser el cas de l’elecció de la
biaruda Emilia García com a Presidenta de l’Executiva Comarcal
del PSPV-PSOE a nivell comarcal,
i que va ser proclamada en el Congrés comarcal del PSPV-PSOE de
l’Alt i Mitjà Vinalopó celebrat a la
localitat de Beneixama l’últim cap
de setmana del mes passat.
És per això que després dels
congressos comarcals de la formació d’esquerres, és el torn dels
locals, on precisament el passat
cap de setmana va ser reelegida
l’actual portaveu del Grup Muni-

cipal Socialista a l’Ajuntament de
Biar, Asun Gregori, reelegida per
la majora d’afiliats i afiliades socialistes en procés de primàries el
passat diumenge, Gregori competia amb la seua companya de partit i també edil al consistori local,
Cristina Hernández. Val a dir que
l’acte de diumenge a la seu socialista local, situada a l’avinguda del
País Valencià, va esta present el
Secretari General de l’Alt i Mitjà
Vinalopó i alcalde de la ciutat de
Villena, Fulgencio Cerdán.

Biar prop del complet per
Setmana Santa i Pasqua
AJUNTAMENT DE BIAR

E

ls allotjaments rurals del municipi xifren l’ocupació entre
un 75 i 100 per cent
Biar frega el complet per Setmana Santa i Pasqua de 2022.
Els allotjaments rurals de Biar es
troben entre un 75 i 100 cent en
aquestes dates vacacionals. Les
ganes de viatjar, després de dos
anys de pandèmia, es reflecteixen
en els números d’ocupació dels
més de 500 llits disseminats en
hotels i cases rurals. Les xifres de
2022 són una mica superiors a les
de 2021.
La pandèmia i les restriccions
van afavorir el model de turisme
rural l’any 2021. I amb els números del passat estiu, la Setmana
Santa i Pasqua ha suposat la prova de foc a l’hora de consolidar
l’opció d’un bon nombre de viatgers que prefereixen la naturalesa
a la platja. Almenys, això sembla

que succeeix entre els turistes de
proximitat. En la majoria dels
casos, els viatgers que arriben a
aquest municipi de la província
procedeixen de la Comunitat Valenciana i en menor mesura, de
les províncies de Múrcia i la Comunitat de Madrid.
Segons els experts del sector, el
turisme rural és una oportunitat i
Biar està disposat a agafar aquest
tren. En aquest sentit, l’alcaldessa,
Magdalena Martínez, indica que
“la nostra aposta pel turisme rural
és clara”. Afig que “la línia estratègica de Biar es basa en un turisme sostenible i familiar al qual li
agrada la naturalesa o l’apassiona
tota la riquesa i monumental que
ací tenim”. Així mateix, subratlla
que “el turista que ens visita, que
ve a allotjar-se i passar uns dies a
Biar li agrada la tranquil·litat i en
el municipi té assegurat el descans
i el poder desconnectar de la voràgine diària”.
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La biaruda Ana Camarasa bronze en el Campionat d’Espanya
d’Orientació a peu
EDUARD GARCIA MOLINA

E

l passat cap de setmana, del
15 al 17 d’abril, Sabiñánigo (Osca) acollia el Campionat
d’Espanya d’Orientació 2022, en
les modalitats de relleu, sprint i
mitja distància. Campionat amb
representació biaruda amb Ana
Camarasa Pérez, qui va quedar

medalla de bronze en categoria
femení-Elit, en la Final de Distància Sprint, prova en la què la
madrilenya Ana Isabel Toledo va
ser la guanyadora.
Val a dir que no ha sigut l’únic
èxit de la jove biaruda, ja que el
seu equip, el Club Esportiu Colivenc ha quedat subcampió
d’Espanya, per darrere de l’equip

català CAT-O -tot i que l’equip
d’Onil lidrea la classificació-, així
mateix, per comunitats autònomes l’equip valencià va aconseguir la tercera plaça, sols per darrere de la Comunitat de Madrid i
Castella-la-Manxa.
Cal recordar també que el
Campionat d’Espanya és puntuable també al

tractar-se de la 5ª prova de la Lliga espanyola d’Orientació a Peu
2022. A hores d’ara, a nivell estatal Ana Camarasa és la tercera en
la classificació, després de les cinc
primeres proves, classificació que
lidera la seua companya d’equip,
la colivenca Esther Gil.

El poble sahrauí continua esperant ser lliures a la seua terra
JOSEP Mª PÉREZ ROMERO

L

’últim acte de la política exterior espanyola durant la dictadura del General Franco, va ser
el que s’anomena com la descolonització del Sàhara Occidental,
seguida d’una violenta recolonització per part del regne alauita
del sàtrapa Hassan II.
Estàvem en novembre de 1975.
Les gestions de l’últim govern
franquista presidit per Carlos
Arias Navarro, van aconseguir
paralitzar la famosa “Marxa Verda marroquina”, però es tractava
simplement d’una vergonyosa estratagema per lliurar sense escrúpols, el territori sahrauí al dèspota monarca marroquí.
Hassan II va triar bé el moment per posar-se d’acord amb
els representants de la dictadura
agonitzant i així perpetrar un acte
d’alta traïció pel que fa als justos
drets a l’autodeterminació del poble sahrauí.
Quaranta-set anys han transcorregut des de la consumació
d’aquella flagrant traïció, i molts
esforços, sacrificis i vides perdudes per l’heroic poble sahrauí,
que segueixen lluitant per la seu

llibertat i per la seua terra.
Tot i ser la potència colonitzadora del Sàhara, els succesius
governs democràtic d’Espanya
han demostrat la seua indeferència més absoluta amb el poble
sahrauí. La neutralitat de l’Estat
Espanyol en el conflicte no feia
altra cosa que reforçar la part
agressora: la monarquia dictatorial del Marroc. Hem de recordar
que el Sàhara Occidental és un
territori que viu baix un règim
d’ocupació militar i un continuat
espoli econòmic dels seus recursos naturals i pesquers.
Però la història recent d’aquest
conflicte l’estan escrivint des de
la seu del PSOE a Madrid, amb
el president Pedro Sánchez al capdavant. El 18 de març passat va
trascendir a l’opinió pública espanyola la carta que el president
Sánchez havia dirigit al govern de
Mohamed VI, en la què expressava: “considerar l’autonomia del
territori del Sàhara Occidental,
com la base més seriosa, realista
i creïble per resoldre el contenciós”. Amb aquesta declaració
oficial, que incompleix tots els
acords internacionals, el Partit
Socialista, dona suport polític a

l’ocupació militar i a la repressió
que manté el rei de Marroc contra
el poble sahrauí.
No podem oblidar que en
1985 un govern autoproclamat
d’esquerres, amb majoria absoluta i presidit per Felipe González,
va prendre la decisió de declarar
“persona non grata” i expulsar
d’Espanya als legítims representants de la República Àrab del
Sàhara Occidental (RASD) i vendre armament militar al govern
marroquí en la seua repressió
armada al Sàhara Occidental. Començaven a caure les màscares
deixant el rostre de la hipocresia i
la falsetat al descobert, en aquest
cas el rostre dels hereus màxims
del partit de Pablo Iglesias (autèntic). Ara ja no s’amaguen. Ho
fan a ple dia, amb llum i taquígrafs. És el vell-nou PSOE, diuen una
cosa… però al final sempre fan
el contrari. Sempre al costat del
més fort, del poder establert, dels
foscos interessos d’Estat. Es manifesta de nou, ara més que mai,
que el PSOE és el principal aliat
del règim dictatorial del Marroc
a Espanya. La propera visita del
president Pedro Sánchez al Marroc, convidat pel monarca alauí,

Mohamed VI, no és més que la
prova definitiva de la rendició
incondicional a la política annexionista del Sàhara Occidental
per part del Marroc. La traïció al
poble sahrauí ja té signatura: Partido Socialista Obrero Español.
Mentres tant, totes les instàncies internacionals advoquen
per la resolució del problema i
pel reconeixement del dret dels
sahrauís a l’autodeterminació,
portant a terme la celebració
d’un referèndum d’acord amb
les resolucions de l’Organització
de les Nacions Unides (ONU) i
de l’Organització per la Unitat
Africana (OUA). La determinació
d’un poble a ser lliure no es podrà
doblegar, ni burlant a l’opinió internacional, ni per les forces de
les armes.

· El pregó, un homenatge a la història íntima dels Moros i Cristians
· Sant Vicent anuncia el retorn de la Festa
Pots consultar aquestes notícies i moltes altres a www.biardigital.com
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A José María Francés Payá
“Morenico”, qui ha encarnat al
Rei Pàixaro durant més de tres
dècades, gràcies pel seu esforç
i a totes les persones que fan
possible una de les festes més
representatives del poble.
El ple municipal va rebutjar el mes passat la invasió
d’Ucraïna per part de Rússia,
un conflicte que es pot dir
que ja va començar en 2014
amb posicions i accions condemnables a totes llums per part dels governs dels
dos països en conflicte i l’OTAN i que han portat a
l’actual situació on paguen més febles.
Pel que fa als esports felicitar les biarudes Anna Ferre
Navarro i Alba Sarrió Vidal,
primera i quarta respectivament al Campionat provincial d’atletisme celebrat a
Elx. També al biarut Javi Bernabeu Molina, sisé absolut i cinqué dels homes a l’Ultrarunning 24 Hores
celebrat a Barcelona.
Biar recuperarà la Regidoria d’Igualtat, motivat el consistori local per la necessita
de rebre algunes subvencions
que demanen tindre creada
una Regidoria d’estes característiques i un Pla d’Igualtat. Al principi de la legislatura va ser eliminada per l’Equip de Govern, un
fet que no va tindre sentit, tot i continuar realitzant
polítiques per la igualtat, com es va afirmar per part
del PP en aquell moment. Tot i això associacions
com Flama Violeta continuen treballant també per
la igualtat.

informació del teu poble

quest mes #labibliorecomana poesia amb
el llibre “Trenta poemes”,
una antologia bilingüe de
Carmelina Sánchez-Cutillas, gran escriptora, investigadora i intel·lectual
valenciana del segle XX.
C a r m e l i na
(23/06/192122/02/2009) va estudiar
Filosofia i Lletres a la Universitat de València i fou
col·laboradora del diari
Levante dins la secció de
les pàgines culturals, amb
articles d’història i literatura catalana medieval.
Dona d’exquisita sensibilitat i àmplia formació cultural, va cultivar principalment la poesia i és una de
les figures que conformen
la generació poètica dels
cinquanta, o de la postguerra, juntament amb
Valls, Matilde Llòria, Maria Ibars, Vicent Andrés
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Estellés o Maria Beneyto,
entre altres. Així mateix, també és autora de
la novel·la “Matèria de
Bretanya” (1976), obra
guardonada amb el Premi Andròmina 1975 i que
certament va eclipsar la
resta de la seua obra.
Les tres últimes dècades de la seua vida les
va passar allunyada de la
faràndula literària. Després de la publicació del
seu últim poemari, titulat “Llibre d’amic i amada” (1980), va decidir
recloure’s a la seua casa i
dedicar-se exclusivament
a la seua família, al costat
de la qual va morir amb
88 anys.
Si t’interessa, vine a
#labibliodebiar, on trobaràs aquest llibre a la
nostra secció de poesia
en valencià. T’esperem!

Mestres del CEIP Mare de Déu de Gràcia
participen en una mobilitat europea a
Aústria i Irlanda

A Josep Lluís Bernabeu
Rico, per acostar-nos amb el
seu quart llibre a conéixer millor el nostre entorn a través de
“Muntanyes del Sud”, perquè
com afirma “no es pot estimar
allò que no es coneix”.
Tot i la proliferació de les
plantes fotovoltaiques que volen instal·lar-se a Biar continua l’opacitat, de moment sols
tenim els mitjans de comunicació o comunicats de formacions polítiques que puguen mostrar el seu paper
sobre el tema, però no com pot afectar a l’impacte
visual o mediambiental a Biar.

Subscriu-te al
652 342 158

Laura Mollà Pérez (Psicòloga)

“L’inici de la pandèmia
amb tot el que ha suposat
ha fet aflorar greus
problemes emocionals en
la població”
Pots consultar aquestes entrevistes i moltes altres més a www.biardigital.com
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Curs de festeres i festers

l Crack bursàtil del 1929 no
va ser res comparat amb
la sensació que va assolir Biar
quan en ple confinament domiciliari, es va anunciar la previsible suspensió de les Festes de
Maig 2020 a causa de la irrupció
de la Covid 19. L’ecatombe va ser
completa l’any següent, quan es
va anunciar que per segon any
consecutiu Biar es quedaria sense les seues benvolgudes festes
un any més, aquella sensació
era comparable amb el descens
del Biarense de categoria –encara que això no pot ser, perquè
ja està en 2ª Regional, que és la
més baixeta-. Els trages es quedaven pillant pols en els armaris i els carrers silenciats eixos
dies tan especials del 10 al 13 de
Maig.
Tot i això el Covid sembla que
ja no ocupa portades dels periòdics i que hem aprés a conviure
amb el virus –tampoc ens quedarà una altra-, i és per això que
les Autoritats Sanitàries o no,
van obrint-nos la mà i enguany
després de dos anys de llarga espera, es podran fer festes. Però
un nou problema assalta les Festes de Maig... de fet ja ha vingut

manifestant-te en Sant Vicent,
on una vintena de festers i festeres no van poder tirar amb el seu
arcabús per no haver renovat el
permís d’armes d’avantcàrrega
(notícia seriosa, no com les de
“Destrellataes”), un problema
que també es fa extensible a les
Festes de Maig, on també un número similar de persones no podrà eixir amb l’arcabús per este
mateix motiu. Un problema que
s’afegeix a que a molts festers i
festeres se’ls ha oblidat desfilar,
en este aspecte, els cabos són els
més preocupats, com és lògic.
És per això que des de la Regidoria de Festes, a pocs dies
dels dies grans del poble s’han
organitzat a corre-cuita uns cursets per a que Biar puga recuperar l’essència de les seues festes.
En el curset es pot recordar com
desfilar, classes especials per
a boatos i cabos, utilització de
l’arcabús, o com ballar “Les Espies”, així com es poden repassar els actes festers. El problema
pren altra magnitud pel que fa
als ambaixadors, ja que després
de dos anys sense festes han
oblidat els textos... tot i això, des
de la Regidoria i l’Ajuntament en

PAULINO ASESORES
DE SEGUROS, S.L.

Assessors Financers Titulats

C/.Pare Arnau, nº 14 Baix
ple s’està treballant per intentar
pal·liar la situació el millor possible i que Biar puga recuperar
les seues Festes com sempre
les hem conegut, però no tot
és negatiu, els Moros Vells han
manifestat que ells ja tenen “el
Numeret” preparat, que no se’ls
ha oblidat, i que ho tenen tot
ben assajat, fins i tot s’han oferit
a col·laborar amb la Regidoria i
donar classe de desfilar i en definitiva, “fer la festa com toca”,
ja que, i segons s’ha manifestat
des del maset del carrer General
Azcárraga: “no hi ha mal que per
bé no vinga”.

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

Qui té fam, somia rotllos
(Viure fora de la realitat. El desig o la necessitat fa
vuere les coses diferents a com són.)

Tel. 96 581 09 00

Talleres Parodi

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

