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Òmicron, protagonista de l’inici de l’any 2022 a Biar
PABLO ORTÍN PERPINYÀ

L

a Covid-19 ha entrebancat
el pas d’any a molts biaruts
i biarudes. Quan ja pensàvem
que no seria un dels convidats a
taula aquest Nadal, entre el plat
de gambes i el terró final, el virus s’ha presentat com una realitat tossuda. Que no vol marxar.
Molts de nosaltres ens vam menjar els dotze grams de raïm confinats. O separats de les famílies. O
ni tan sols ens els vam empassar.
A pesar d’això, els experts ja

ens avisaven en les vespres de
les festes que la variant Òmicron –que també dóna nom a la
quinzena lletra de l’alfabet grecdestaca per ser altament contagiosa. L’Organització Mundial de
la Salut (OMS) posava la puntilla
alertant que la nova variant dominant del virus “infectarà a més
del 50% de la població europea
en els pròxims mesos”.
A Biar no ens hem escapat.
Durant bona part del mes de gener hem encapçalat el nombre
de contagis de la zona. En alguns

moments amb més de tres-centes
persones de la localitat contagiades i amb la incidència per sobre
de 8.500 casos per cada 100.000
habitants. Més que en qualsevol
moment anterior de la pandèmia.
Prop de 950 veïns de Biar ja han
passat el coronavirus, gairebé el
25% de tots els que hi vivim. Tot
això segons les dades que proporciona la Generalitat Valenciana.
Malgrat això, la situació no
és la mateixa que en anteriors
onades. Anem ja per la sisena!
La vacunació de la immensa ma-

joria de la població i la mutació
del virus, ara menys agressiu,
més contagiós, encara perillós,
obliguen a passar de pantalla. A
mirar de deixar enrere la pandèmia. Amb tot, sobta l’estat de la
sanitat pública, que no s’ha reforçat com la situació hauria exigit.
La Covid-19 ha ressituat les prioritats dels humans, però sembla
que les dels polítics costen més
de canviar.
Fet i fet, anem a pel 2022. No
ens queda altra. Ho tenim fàcil
perquè siga millor que el 2021.
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La desocupació puja mig punt durant el mes de novembre a Biar
EDUARD GARCIA

E

l passat mes de novembre ens deixa la
situació de desocupació
-en la que actualment es
troben 233 veïns i veïnesamb una pujada de 0’43
punts, un total de sis persones han causat alta en
els servicis de búsqueda
d’ocupació, tot i que cinc
persones més s’han donat
de baixa en l’atur i per tant
el balanç se situa en una
persona més 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 85

treballadors, mentre que
els majors de 45 anys són
la franja d’edat on es concentra l’atur al poble, amb
155 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 63 persones en desocupació, mentre que els
menors de 25 anys tenen
15 persones inscrites en
els serveis de búsqueda
d’ocupació.

Pel que fa a l’afiliació a
la Seguretat Social va pujar
en un 0’84 %, un total d’11
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 128 persones en
situació de desocupació,
seguit pel sector de la indústria -el secundari- amb
65 persones, mentre que
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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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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

B

Biar aprova un pressupost que
supera els 4 milions d’euros

iar va aprovar ahir
els comptes municipals per al pròxim 2022.
El ple ha donat llum verda a un pressupost que
s’incrementa en un 6%
respecte a l’any anterior.
En total, l’Ajuntament de
Biar posa en circulació
4.123.000 euros per a fer
front a les despeses de
personal, manteniment
d’edificis i serveis, despeses de regidories i inversions.
Una de les novetats
dels pressupostos municipals de 2022 és la creació d’una bossa de diners,
d’uns 20.000 euros per a
la realització de projectes consensuats amb les
associacions. L’equip de
govern ha anunciat que,
el mes de maig, s’obrirà
un procés participatiu
perquè les diferents associacions locals puguen
presentar projectes, que

consideren interessants.
Després els serveis municipals s’encarregaran de
valorar la seua viabilitat
econòmica i tècnica.
Així mateix, més d’un
milió d’euros es repartiran entre les diferents
regidories per a fer front a
les seues despeses i mantindre els serveis públics
que ofereix l’ajuntament.
Els comptes també reflecteixen que les ajudes a les
diferents associacions es
mantenen i en algun cas
s’incrementen perquè ja
han manifestat la seua intenció d’ampliar en 2022
el nombre d’activitats.
D’altra banda, en el cas de
la plantilla municipal, es
preveu el seu increment
amb un agent de Policia
Local.
El regidor d’Hisenda,
José Luis Valdés, ha assenyalat que “l’augment
dels ingressos i, per tant,

de les despeses obeeix a
l’ampliació de transferències de les administracions nacional, autonòmica i provincial”. Així
mateix ha reiterat que en
cap cas es pugen els impostos i taxes municipals,
que “un any més queden
congelats”, ha remarcat. A
més, ha recordat als veïns,
que continuen vigents les
bonificacions de l’Impost
de Béns immobles (IBI) i
als empresaris, que fins al
mes de març tenen la possibilitat de sol·licitar les
reduccions en l’IAE, que

van encaminades a crear
una ocupació de qualitat
i estable.
Dins del capítol de les
inversions s’ha consolidat
un pressupost de 150.000
euros, que va en gran part
a la millora de les canalitzacions d’aigua potable.
Valdés ha subratllat que
com altres anys, “més tard
la partida d’inversions
s’incrementarà amb el
romanent de tresoreria
i així, podem deixar el
major de diners possibles
perquè ho gestionen les
diferents regidories”.
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La xifra de contagis frega
els 300 casos i dispara la
incidència

Concert de la banda de música de Biar

JOSEFINA MOLINA MOLINA

B

PABLO ALCARAZ DEL VALLE

S

egons les dades oficials oferides per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, s’han
notificat 162 casos de Covid 19 a
data 9 de gener a Biar. Queda patent així l’impacte d’òmicron, les
dates nadalenques i Any Nou en
aquest repunt de contagis que pateix la localitat i que podria continuar en augment al llarg de les
pròximes actualitzacions. El municipi es mantindria en la situació
de risc molt alt de contagi segons
el semàfor sanitari. Els casos
diagnosticats per la prova PCR
en els últims 14 dies en serien
295, cal recordar que les dades
s’actualitzen cada dimarts i divendres per part de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública
de la Generalitat Valenciana.
Pel que fa a la incidència acumulada a Biar se situa a hores
d’ara en 8.071 casos per cada
100.000 habitants -puja en 4.433
casos per cada 100.000 habitants-, mentre que a Biar s’han
diagnosticat des de l’inici de la
crisi sanitària un total de 769 persones de coronavirus.
Publicació de les dades
Des del mes de maig es venen

publicant per part de la Conselleria de Sanitat les dades actualitzades per municipis pel que fa a les
persones que han donat positiu
en el test PCR o que han faltat per
la pandèmia del COVID-19. Tot i
això les dades es recullen a partir
del 30 de gener. Cal recordar que
les dades es publiquen cada dimarts i cada divendres.
PCR. Es tracta d’una prova
que detecta el material genètic
del virus. En les persones amb
símptomes compatibles amb la
COVID-19, la PCR positiva permet identificar-les i aïllar-les. Es
realitza amb una mostra del nas
i la gola, que el professional sanitari extreu amb l’ajuda d’un bastonet. Els resultats poden tardar
unes hores.
Incidència acumulada
La incidència acumulada en els
últims 14 dies a Biar és una dada
que es calcula amb una senzilla
regla de tres assignant els casos
comptabilitzats fins ara en els 14
últims dies als 3.671 habitants
censats a Biar, mentre que la X
correspondria als 100.000 habitants, que és la mostra que s’està
utilitzant per treure’n el resultat.
Un indicador sobre el risc de contagi per a la població.
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iar, el gran Biar té coses extraordinàries, gent comprometuda que pensa i sent pel bé
comú, que entra en les organitzacions pensant en com ha de
fer més i millor perquè les coses
funcionen i es desenvolupen bé,
este és el cas, entenc jo, de l’actual
Junta Directiva de la Unió Músical Biarense, sense menyspreu
d’altres associacions, cadascú fa
el que té a mà i alguna cosa més
i anteriors Juntes Directives, però
hi ha que reconéixer quan una
feina està ben feta i estic referintme al concert Líric, tan extraordinari del dia 4 de Desembre,
amb l’actuació espectacular, com
sempre que tenim la sort que ens
deleite amb el seu art, Teresa Albero, extraordinària amb el seu
encant personal i la professionalitat tan polida i acrisolada. També
l’actuació del Baríton Rodrigo Esteves, magnífic, amb una potència
de veu envejable i una musicalitat
envejable, per fi que anem a dir
de la Sra. que ens va deleitar amb
les castanyoles, Sonia de la Càmara, en l’obra “Las Bodas de Luis
Alonso”, que per cert, mon pare,
músic de tota la vida, tocava la
tuba, era la que més li agradava,
la destresa amb les castanyoles i
l’art en els moviments que posava
la Sra. Sonia era impressionant i
no podies deixar de mirar-la, impactant!!! L’aforament era limitat
per la situació que estem vivint,
però consola que es retransmet
per Canal 3, més val alguna cosa
que res, almenys encara no és el
mateix, podem gaudir d’escoltar i

vore a tan grans “plomes” de l’art.
La banda creix i no para de
créixer, és un honor quan va la
Banda a arreplegar a les xiquetes i xiquets, i es veu l’emoció en
les famílies sabedores de que es
un gran bé que edifica l’esperit i
com algun dia, mentre estan en
l’estudi de la música, sempre tant
edificant, no pensen en altres coses.
Jo albergava una gran il·lusió
quan la meua filla xicoteta estudiava en l’acadèmia solfeig i
trompa, però al final no va poder
ser, si la banda haguera vingut
pel l’estudi, haguera necessitat
un llençol, tan bonic i tan emocionant és este esdeveniment, un
dels més bonics que es viuen en
Biar, enhorabona per a totes les
mares, pares i familiars.
Per cert, el dissabte dia 11 va
quedar tot el que dic constatat en
el gran concert que va fer la Banda Jove, impressionant, d’una
qualitat tècnica al nivell de les
millors orquestres, amb uns “Solos” d’un nivell verdaderament
encomiable. Felicite a totes les
persones involucrades en estos
logros, el director i tot l’equip que
col·labora per a aconseguir estos
èxits.
Tan sols em queda dir que
avant, que mereix la pena el treball que esteu realitzant, fa falta
gent tan compromesa i que no
té inconvenient en emplear la
quantitat d’hores que hi ha que
dedicar quan lleves alguna llavor
altruista per davant, amb molta
pau, alegria i ganes de treballar,
avant!!!
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PP i Compromís aproven el Pressupost Municipal
per a 2022 en l’últim plenari de l’any
EDUARD GARCIA

E

l passat dimecres 22 va tindre lloc la sessió ordinària
del plenari de l’Ajuntament de
Biar corresponent al mes de desembre, 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 l’inici del treball de les
persones que ja han començat a
treballar gràcies als programes
de la Generalitat Valenciana en
matèria laboral. També de les
activitats dirigides als xiquets
i xiquetes per les festes de Nadal i Reis, també sobre l’inici de
l’escola de formació feminista
de Flama Violeta impartit per
Laura Marco. També sobre els
treballs de les brigades forestals en la neteja en l’extraradi,
així com en les millores d’alguns
camins que estan arreglant-se i
s’asfaltaran, es mantindrà la via
del tren Xitxarra com a via verda. També es va informar de la
necessitat de buscar un arquitecte per tal de revisar les viviendes
de més de 50 anys, propietaris
que estan rebent una carta per a
passar la ITE -Inspecció Tècnica
d’Edificis-, tot i que hi ha subvencions per part de Conselleria,
qui remet les cartes, per a pagar
els serveis de l’arquitecte que ha
de fer l’informe i revisió.
Aprovació del Pressupost
Municipal per a 2022
S’informa per part del regidor d’Hisenda, José Luís Valdés, que el Pressupost per a
l’any que ve ja supera els quatre
milions d’euros, concretament
4.123.000 €, un increment de
prop del 6% quant al de 2021.
Segons Valdés no vol dir que
s’incrementen els impostos ni
s’ha incrementat cap ordenança
fiscal pel que fa als tipus impositius, segons l’edil la part municipal de l’IBI i altres no s’ha augmentat. La pujada la va atribuir
a les transferències que es faran
per part de les administracions
provincial, autonòmica i estatal,
gràcies a la progressiva recuperació econòmica de la nova crisi generada per la Covid 19, ja
que les administracions tenen
la possibilitat de recaudar més
contribucions.

Pel que fa a les despeses de
personal, Valdés va afirmar
que són poc més d’1.800.000
€, pressupostat amb un lloc
més d’agent de Policia Local.
Segons l’edil tot i estar sota la
llei d’estabilitat pressupostària,
popularment coneguda com
“Llei Montoro”, si es constata
la necessitat d’eixa inversió per
part de l’administració sí que
es permetria a l’administració
local fer la inversió. Pel que fa
a béns corrents i serveis, és a
dir, manteniment dels edificis
municipals i instal·lacions, així
com subministres i regidories,
serien 1.779.849 €, mantenint
totes les partides llevat d’alguna
que s’ha augmentat o s’ha donat
de baixa, perquè ja no s’utilitza,
com ara la compra de paper, gràcies a la progressiva digitalització. Altres 275.000 € són per als
diferents consorcis subscrits per
l’Ajuntament (Bombers, Serveis
Socials, Mancomunitats, residus...). D’altra banda la quantitat
de 20.000 € es proposa que puguen proposar les associacions
on volen que s’invertisquen en
propostes i millores per al poble.
També es destinaran 65.000 €
a la millora de la xarxa d’aigua
potable en la carretera entre
Biar i Banyeres de Mariola, tot i
que també al carrer Carrils se’n
practicaran d’obres entre Ajuntament i Diputació. Valdés va
deixar la possibilitat oberta a
usar els diners del romanent de
tresoreria o fer reconeixements
de crèdit per a futures inversions
al poble, entre altres.
Rèplica des de la bancada
socialista
Per part d’Asun Gregori, en
veu del Grup Municipal Socialista, va lamentar que el PP sols
tenia tres inversions previstes
per al 2022, mostrant la seua
sorpresa per la compra de la nau
de l’antiga Jesmar, al carrer General Azcárraga, i es va preguntar per què no s’havia dotat cap
inversió per realitzar les obres
pertinents, més quan en un acte
públic s’havia afirmat que en
esta zona s’edificaria un auditori
per al poble, tot i que les regidores socialistes formen part de la
Corporació Municipal però no
estan informades. Així mateix
es va sorprendre Gregori perquè
no hi ha cap partida per al futur
Centre de Dia a Biar, com tam-

bé que vaja a llogar-se un local
per a un Centre Juvenil a Biar,
encara que s’hagen comprat les
naus de l’antiga munyequeria.
Gregori va replicar que l’Equip
de Govern “no arrisca i així el
seu Grup no sap què va a fer-se”,
Gregori també va criticar la falta
de mecanismes de participació
per a les associacions locals, entre altres qüestions.
Vot de Compromís condicionat a la bona voluntat
Per la seua part, Joan Lluís
Escoda va lamentar que al Pressupost no estaven les línies
d’actuació de l’Equip de Govern,
i segons Escoda si hi ha un compromís ferm davant del poble
per portar avant alguns dels
suggeriments de Compromís el
seu vot seria favorable, “estem
per a sumar tots i totes” segons
l’edil valencianista. Escoda va
reclamar un parc per als animals
domèstics, el disseny d’un pla de
peatonalització del centre històric, també sobre un pla per a
la gestió de residus -servei porta
a porta de recollida de brossa-,
un pla de futur per a la indústria
biaruda amb la facilitació del sòl
industrial, entre altres. També
es va proposar la millora en la
il·luminació dels passos de vianants, condicionant el seu vot
favorable, reivindicant també un
Centre Juvenil per a Biar.
Rèplica per part de
l’alcaldessa
La primera edil va replicar
que en cap acte públic s’havia
dit des de l’Ajuntament que anara a fer-se un auditori, mentre
que a la proposta de Compromís
sobre peatonalització del casc
històric va afirmar que s’estava
estudiant per part dels tècnics,
així com sobre la proposta de
crear un parc per als animals va

comentar que sí que estava projectat. Sobre la gestió de residus
Martínez va afirmar que Biar
està dins del Consorci CREA i
que s’ha apostat per la recollida
de la brossa orgànica i la separació i que caldrà una campanya per a recollir separadament
tot i que Biar és el municipi del
consorci que més recicla. Sobre
la possibilitat d’una pla per a la
indústria es va defensar per part
de la primera edil que s’està consultant amb advocats la possibilitat d’ampliar el polígon industrial, “Biar és indústria, turisme
i servicis, però la indústria és
molt important” segons Martínez. Sobre la il·luminació dels
passos de vianants l’alcaldessa
va comentar que havia estat
en converses amb el conseller
d’infraestructures, el socialista
Arcadi España, en la seua visita a Biar en la inauguració de la
rotonda de l’avinguda d’Alacant.
Sobre la possibilitat de llogar
un local per a un Centre Juvenil Martínez va assegurar que es
preferia tindre més cautela per
veure com funcionava.
Finalment els Pressupostos
s’aprovaren després d’un nou
torn de rèplica amb els cinc vots
a favor del Grup Popular -cal tindre en compte que l’edil Roberto Díez no va assistir al plenari
per malaltia-, i dos del Grup de
Compromís, un total de set vots
a favor, mentre que les tres edils
socialistes votaren en contra.
Precs i preguntes de novembre
PSPV-PSOE
Entre altres es va preguntar per quina raó es deixaren
d’escoltar les campanes del campanar de la parròquia Ntra. Senyora de l’Assumpció una sèrie de
dies a Biar, i segons l’alcaldessa

Biar Digital - La
es va deixar d’escoltar per la nit
perquè es va mecanitzar el rellotge de les campanes, al ser
estiu es van apagar per la nit,
mentre que altres persones es
queixaren perquè no tocaven,
i es va deixar en un toc a la nit
en lloc de dos, finalment una auditoria decidirà si el so és massa fort. També sobre per què
s’estan contractant dues empreses de fontaneria de fora de Biar,
concretament de Villena, segons
José Luís Valdés es continua per
un treballador d’una empresa
que pertanyia a una altra del que
el seu cap s’havia jubilat, que era
de Biar. Sobre els embossos de
cotxes al casc històric es mirarà
de canviar la senyalització, sobre l’accés a l’Ajuntament per la
rampa Martínez indica que tots
els matins la porta està oberta
per no dificultar el seu accés. Pel
que fa a la gestió del Centre de
Dia una vegada dins de la Mancomunitat de Serveis Socials
que marca Conselleria, segons
l’alcaldessa Biar funcionarà per
separat enguany, i el Centre de
Dia es farà a Biar, com es va
acordar als terrenys de la zona
de l’edifici del Convent, segons
Martínez no tindria sentit anar
a un municipi més menut, més
quan el Centre de Salut també
està a Biar i és el municipi més
gran de la Mancomunitat de Serveis Socials, mentre que Salines
tindrà el Centre de Dia a Saix
-per proximitat geogràfica-. Sobre algunes millores necessàries
per al Poliesportiu Municipal segons Ana Campos es va comentar que porten molt de temps i
que s’estan arreglant poc a poc.
Compromís
Sobre la il·luminació nadalenca en alguns carrers del
centre històric Martínez va comentar que s’havia optat pels
carrers comercials i pels carrers
que passava la cavalcada. D’altra
banda algunes de les preguntes d’Escoda s’havien respost ja
que també les havia preguntat
el Grup Socialista o se li havia
donat resposta o s’havien parlat amb l’edil, com ara els tema
de les campanes que han deixat
de sonar alguns dies a la nit.
Sobre la programació nadalenca l’edil de Compromís va preguntar sobre activitats com ara
l’aguinaldo, la volteta de la reina, la cavalcada... i va preguntar
per què no es farien eixes activitats, al que l’alcaldessa va respondre que es farà el que es puga
d’acord a la situació sanitària,
entre altres qüestions.

informació del teu poble

DESEMBRE 2021 | Número 36

“La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya
és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i
protecció.” (Article 3 de la Constitució espanyola)
JOSEP MARIA PÉREZ ROMERO

E

l conflicte polític i judicial
pel sistema d’immersió lingüística als centres educatius catalans va camí d’eternitzar-se als
tribunals espanyols. El Tribunal
Suprem (TS) va convertir en definitiva fa poques setmanes, la
sentència del Tribunal Superior
de Justicia de Catalunya (TSJC)
que obliga a impartir un mínim
del 25% de les classes en castellà.
Els tribunals espanyols, com
a hereus del antic Tribunal de la
Santa Inquisició, pretenen sentenciar que un dels pilars de la
convivència en Catalunya des de
la recuperació de la democràcia,
el sistema educatiu d’immersió
lingüística present a les escoles
catalanes, ja no és vàlid segons
els seus principis judicials.
És l’enèssim intent per part
del sistema judicial espanyol de
dinamitar la pau social i la convivència a Catalunya, tot instrumentalitzant el sistema educatiu
mitjançant l’interés partidista de
qui viu, políticament (PP, VOX i
Cs), de trencar ponts alçats des
del sacrifici i l’esforç de generacions passades i presents de catalans i catalanes.
Aquesta resolució judicial es
va donar en resposta a un recurs imposat per l’Advocacia de
l’Estat al 2015, baix el govern
del Partit Popular, i obliga a impartir un 25% de las classes en
llengua castellana a Catalunya,
de manera efectiva i immediata.
Aquesta decisió, si bé pot que-

dar superada per
la nova llei educativa (Llei Celaá),
posa pressió sobre
el que ha estat un
model d’èxit educatiu i social, la
immersió lingüística catalana iniciada a principis
de la dècada dels
80 del segle pasManifestació en favor del català a l’escola durant el passat
sat.
18 de desembre a Barcelona. Diari Público
El
model
reneguen de la realitat plurid’immersió lingüístic català és
nacional i plurilingüe de l’estat
un model d’èxit contrastat, recoespanyol, una de les societats
negut per instàncies internacioculturalment més diverses i rinals i nacionals (Proves PISA i
ques de tot Europa. Negar els
per les derreres dades conegudes
drets culturals als catalans, vadel Ministeri d’Educació espanlencians, bascos, gallecs o astuyol on indica que la nota mitjana
rians, és negar un dels principals
en selectividad (PAU, EBAU o
drets fonamentals a més de vint
EVAU) de llengua castellana és
milions de ciutadans i ciutadade: 6,41 a Catalunya i 6,45 a la
nes d’aquest país que, a més del
resta de l’estat), i palpable en el
castellà, parlen altres llengües
dia a dia de la societat catalana.
que també són oficials.
Aquest model garanteix la coheLa tan grapejada i manipulasió social i anul·la la segregació
da constitució pels constituciode l’alumnat per raó de la llennalistes no determina, en cap
gua, promovent que, en acabar
dels seus articles, quina ha de
l’escolaritat obligatòria, tots els
ser la llengua vehicular dels sisestudiants parlen, llegeixen i estemes educatius. En canvi, sí que
criguen en català i castellà, així
defineix clarament a l’article 3 la
com es relacionen mitjançant
realitat lingüística d’aquest país
aquestes llengües de manera
i especifica les llengües oficials
normalitzada. A més, el model
que cal protegir i promocionar.
d’immersió lingüística català és
Ni l’estament judicial, ni els
una plataforma de justicia social
que representen el més reacque permet a tothom accedir, en
cionari de la política espanyola
condicions d’igualtat, al món so(representada a la famosa foto
cial i laboral.
de Colón) podran aturar les legíEls que neguen aquest motimes aspiracions culturals dels
del són els mateixos que també
pobles d’Espanya.

Mayte Salguero
MIS OJOS
Que en mis ojos halles el viaje,

Que en mis ojos quepa el reflejo de tu mirar,

formando parte de tus sensaciones,

echando a navegar nuestro dialecto,

escribiendo renglones hasta enamorarte,

poetas desde adentro recitan al brillar,

sabiendo contarte sus emociones.

que te hagan suspirar con el mismo verso.

Que sepas escuchar sus palpitaciones,

Mis ojos laten al verte el corazón,

llenando tus rincones con su eco,

indagando el don que te corre en vena,

ojos en directo que nada esconden,

admirados contemplan cada rato de sol

que responden claros y honestos.

que tu interior desprende y me llega.
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La biaruda Ana Camarasa
campiona autonòmica
d’Orientació i quarta d’Espanya
EDUARD GARCIA

ANTÓN MIRALLES

S

oy del 54. Me tuve que “comer”
veintipocos años con Franco
dando la vara en el más absoluto
de los sentidos. Un tipo enormemente taimado, que “aconsejaba”
a sus ministros: “no se metan en
política”. Predicaba con el ejemplo pues al poco de montar la rebelión contra el gobierno legal de
la nación, dos de los tres integrantes del triunvirato de generales
golpistas sublevados (Sanjurjo y
Mola) sufrieron sendos y desgraciados accidentes de avión. La urgencia de la rebelión parece que
no les dejó elegir el mejor avión
para trasladarse de urgencia, y...
no hace falta que les cuente. D.E.P
x2 y Franquito contra todos. Ol-

El biarut Javi Bernabeu Molina
sisé en les 24 hores ultrafons en
pista de Barcelona
EDUARD GARCIA

C

om es va informar des de Biar
Digital el passat diumenge 19
de desembre es disputava l’última
jornada del Campionat Autonòmic d’Orientació, concretament la
prova de distància llarga amb un
nou mapa en una zona del terme
municipal conegut com “El Argilar”, a la localitat d’Onil. Última
prova del campionat organitzada
pel Centre Esportiu Colivenc i en
la què Ana Camarasa no hi podia
participar, per ser organitzadora,
tot i això la biaruada ha sigut la
guanyadora del Campionat Autonòmic d’Orientació en la categoria èlit, amb 90 punts de diferència sobre la segona classificada, la
seua companya d’equip, la colivenca Esther Gil Brotons.
D’altra banda el Centre Esportiu Colivenc també ha liderat amb
diferència l’autonòmic a nivell
de clubs, sumant una diferència
de 2.500 punts respecte al segon
classificat, el València Orientació.
Pel que fa a la classificació estatal, la biaruda del Centre Esportiu
Colivenc ha quedat la quarta classificada d’Espanya en el Campionat d’Orientació, a sols nou punts
de la tercera classificada i dotze
de la segona classificada. La seua
companya d’equip, la colivenca
Esther Gil Brotons ha guanyat el
campionat a nivell estatal. D’altra
banda, el Centre Esportiu Colivenc ha guanyat el Campionat per
clubs a nivell d’Espanya.
Així mateix, la biaruda Ana Camarasa Pérez pel que fa a la categoria d’Sprint -carreres de menor
distància- Camarasa ha quedat
segona a nivell estatal, a poc més
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de vint punts de la primera classificada, categoria en la què Esther
Gil ha quedat tercera.
Finalment, la competidora
biaruda també ha liderat la classificació de la Liga del Sureste,
amb huit proves i competidores i
competidors d’Alacant i Múrcia.
Camarasa ha tret una diferència
important a la seua companya
d’equip, Esther Gil, així mateix
el Centre Esportiu Colivenc també ha liderat la classificació per
equips en esta lliga.
Concentració a Portugal
Després de l’última jornada (4
i 5 de desembre) del Campionat
d’Espanya, a Alhama (Múrcia),
on Camarasa no va quedar contenta en una primera prova en la
què un error la va dur a quedar
en onzena posició, tot i recuperar
al dia següent en el segon dia de
la jornada on va quedar tercera i
que l’ha portada a eixa quart lloc
a nivell estatal, la biaruda viatja
a Portugal del 26 al 30 de desembre. Posteriorment, al mes de
febrer, començarà novament amb
la primera jornada el campionat
estatal a la localitat d’Ibi.

iumenge es disputava a Barcelona la prova 24 hores
d’ultrafons en pista que acolliren
de l’11 al 12 de desembre les pistes d’atletisme de Can Dragó, a la
ciutat de Barcelona, precisament
on resideix el biarut Javi Bernabeu Molina, qui va competir en la
prova.
El biarut va aconseguir un
excel·lent resultat recolzat en tot
moment per la seua família, ja que
Bernabeu va aconseguir ser el sisé
classificat entre 170 competidors i
competidores en la categoria reina, pel que fa als homes va ser el
cinqué classificat en una prova on
participen atletes provinents de 31
països del món. Precisament Javi
Bernabeu va ser el segon classificat
en la categoria reina entre els competidors i competidores de nacionalitat espanyola. Entre altres en
la prova va participar Andrii Tkachuk, de nacionalitat ucraïnesa,
qui fa fer el rècord del món en cinta, qui va ser el vencedor final de
la prova.
Javi Bernabeu Molina s’ha
mostrat especialment content amb

la seua marca personal, 215’982
Kilòmetres recorreguts en 24 hores, l’atleta biarut no havia superat
mai la marca dels 200 kilòmetres
en esta prova, ja que tracta de fer
quants més kilòmetres possibles
en 24 hores, on els i les competidores corren tot el temps que poden,
fent descansos quan els cal, per fer
el màxim de kilòmetres possibles
en el temps total de la prova: 24
hores. Cal destacar també que Javi
va fer un total de vora 500 voltes
a la pista completa, concretament
493, i que competeix amb el Centre Excursionista de Biar com a
club de referència.

· Les Joventuts Socialistes impulsen la primera
recollida de joguets solidària a Biar “Ilusiona-T”
· El biarut Aramis López Juan comissari de l’exposició
“Palabras flotantes” a Madrid
Pots consultar aquestes notícies
i moltes altres a www.biardigital.com

The doors
videmos a los uniformados, y vamos con la música a otra parte.
Enredando en el ordenador,
esta tarde [16 de novembre] he
desenterrado una grabación del
año 93 en la que se homenajeaba a un grupo mágico: The Doors
(Las Puertas). Uno de mis grupos
favoritos. Ya en el año 93, fecha de
este homenaje, las cifras eran apabullantes: Treinta y cinco millones de discos (de larga duración)
vendidos solamente en Estados
Unidos y más de cien millones en
el resto del mundo. Ahí es nada.
En su día, una revista especializada en música calificó así a la banda: Una batería más que modesta,
un guitarrista normalito, un buen
teclista y un cantante irrepetible.
Pero juntos tenían magia. Esta-

mos hablando de John Densmore a la batería, Robbie Krieger a
la guitarra, Ray Manzarek en los
teclados y Jim Morrison, cantante, compositor y letrista. Y mucho
más. Un símbolo que sobrepasaba el escándalo en todas sus actuaciones (fue detenido muchas
veces. por los policías reaccionarios de EEUU, a quienes el fenómeno hippie del rock psicodélico
les rompía los esquemas). Acusado de conducta escandalosa, hizo
ganarse el sueldo a sus abogados
un buen número de veces. Ayudó
que era hijo de un almirante del
ejército americano. No se asusten.
Sus canciones son perfectamente
audibles aún hoy en día. El “producto” que vendieron era “de primera. No se vende esa millonada

de discos grabando basura... Sólo
hicieron seis discos, desde 1967
, cuando debutaron hasta 1971,
fecha en la que parece que a Jim
se le fue la mano con alguna sustancia tal vez demasiado fuerte, y
se quedó en la bañera de su hotel
en París, donde quedó enterrado
en el famoso cementerio de “Pere
Lachaise” junto a otras eminencias de las artes. Tumba que, aún
hoy, recibe cientos de visitas, en
homenaje póstumo a un cantante
y mito del rock irrepetible. “Light
my fire, Roadhouse blues, The
end,Touch me, When the music´s
over, L.A woman” Son, han sido,
clásicos inmortales para todo
buen aficionado a la música rock.
No dejen de escucharlos.
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Pel que fa als esports felicitar al jove biarut Aidán Luna
Campos, cinqué en l’autonòmic
d’Enduro de ciclisme, primera
prova en què competia Luna
Campos, qui a més a més era el
més jove dels competidors i competidores. Felicitar
també a la jove patinadora biaruda Lucía Rodríguez
Martínez, quarta d’Europa en el Campionat celebrat
a Paredes (Portugal). També a la biaruda Ana Camarasa, qui va aconseguir un primer i un segon lloc
en la huitena i novena jornades de la Lliga autonòmica d’Orientació.
Novembre ens porta un
any més la reivindicació del
dia 25, Dia Internacional per
l’eradicació de la violència
sobre la dona. Una xacra que
persisteix any rere any, la
bona notícia és que la resposta social creix.
Pel que fa al món empresarial felicitar l’empresa
biaruda AISCAN, reconeguda a l’Exposición y Foro de
Empresas Integradoras de
la Comunidad de Madrid.
També a Ceràmica Artística Maestre, guardonada
en la Gala de Premis organitzada per FACPYME per
la seua trajectòria.

la II República.

Lamentar la no commemoració per part del consistori
local d’un esdeveniment tan
important com va ser la consequció dels 90 anys del vot
per a la dona, guanyat durant

Felicitar en el món de
l’esenyament la creació de la
comissió “Societeam” dins
l’IES Biar, qui vol contribuir
al treball per l’eliminació de la
violència sobre dones i xiquetes.
Amb el seu article “Leña
al yayo”, el nostre opinador
habitual, Antón Miralles,
criticava l’actuació de les
forces policials en reprimir
el descontent d’un grup de
persones majors a Cadis, en el marc de les protestes
sindicals que s’han donat el mes passa a la capital
andalusa.
Agrair al president de les
Corts Valencianes Enric Morera tindre un buit en la seua
agenda per atendre el periodisme local en la seua entrevista amb Pablo Alcaraza, i
que es declarara seguidor de Biar Digital. Alcaraz és
estudiant de periodisme en la UV i col·laborador del
nostre mitjà.
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#labibliorecomana

uan Kafka va escriure
aquesta carta el mes
de novembre de 1919 sota
el pretext de fonamentar
davant el seu pare la por
que sentia per ell, va utilitzar totes les seues argúcies d’advocat. Sabem
això ja que ell mateix va
haver de confessar-li-ho a
Milena Jessenska, el seu
segon gran amor, a qui li
va permetre la lectura de
l’original. Aquesta carta
degué haver sigut cremada
per Max Brod però, en salvar-la de la foguera, aquest
va salvar la clau mestra de
tots els escrits de Kafka.

Igual que la majoria dels escrits
de Kafka, aquesta
“Carta al pare” va
ser publicada pòstumament, l’any 1952,
quasi vint anys després de la mort de
l’escriptor.
Si
t’interessa
conèixer més de prop
a un dels escriptors
més influents de la
literatura universal,
vine a #labibliodebiar, on trobaràs
aquest llibre a la
nostra Sala General.
T’esperem!

Puja’t a BiarDigital

i fem
poble!
Subscriu-te al 652 342 158
Lucía Rodríguez
Club de Patinatge Vila de Biar

“El recolzament de
la família és el més
important que pots
tindre en la pràctica
d’un esport”
Ester Ferriz
Grup de Cors i Danses de Biar

“Volem pensar que gràcies a
que existeix el Grup de Cors
i Danses no s’han perdut ni
els balls, ni les cançons, ni la
música, i esperem que siga així
per molts anys”
Pots consultar aquestes entrevistes i moltes altres més a www.biardigital.com
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Pablo Casado, nova imatge de
promoció turística per a Biar

B

iar ha participat un any més
en la Fira de Turisme (FITUR) més important del món
segons els mitjans d’informació
de l’estat; el perquè és la més important per dues raons de molt de
pes: la primera perquè se celebra
en Madrid, centre de l’univers i el
lloc del món amb la millor aigua
d’aixeta i la segona raó és perquè la seua inauguració és presidida per Ses Majestats els Reis
d’Espanya, col·loquialment coneguts com el Felip i la Leti. En
aquest acte, el primer d’any, si
descomptem la Pasqua Militar,
els nostres benvolguts monarques poden mostrar al vulgar poble com de preparat està ell i com
de bé li senten els models d’alta
costura i els retocs estètics a ella.
Durant els 4 dies que dura
la FITUR els diferents regidors, alcaldes, diputats de
turisme
provincials,
consellers, directors generals, assessors i representants de multituds d’organismes i patronats,
no solament de l’Estat Espanyol,
sinó de la resta del món, competeixen per tal de vendre els seus
productes, tradicions, folklore,
instal·lacions hoteleres, etc; entre
els diferents estants podem gaudir d’exhibicions de, per exemple,
dansarins turcs, ballarines àrabs,
guerrers de la polinèsia o filaes de
moros i cristians; tot un especta-

PAULINO ASESORES
DE SEGUROS, S.L.

Assessors Financers Titulats

C/.Pare Arnau, nº 14 Baix

Tel. 96 581 09 00

cle multicultural i capitalista consumista.
L’Ajuntament de Biar fa anys
que participant d’aquesta fira
dins del Patronat de Turisme Costablanca depenen de la Diputació
d’Alacant, des de “Destrellataes”
sabem el difícil que és poder destacar entre ballarines carioques
i tuaregs del Sàhara, quan solament pots competir amb els teus
80 centímetres d’estand, uns fullets, un plat de pastes i una botella d’herbero; altres anys, en la
passada legislatura, fins i tot va
desfilar una representació de les
comparses amb banda inclosa
pels carrers de Madrid davant la
mirada atònita dels vianants.
Aquest mitjà de comunicació desconeix si aquesta actuació de promoció va fer créixer l’afluència de turisme al nostre
poble o no; però l’actual govern del
PP també ha volgut jugar fort i ha
aconseguit un èxit de promoció.
I sí, podem anunciar des de
“Destrellataes”
una
exclusiva, l’Ajuntament de Biar ha contractat a una personalitat per tal
d’anunciar les virtuts del nostre
poble, s’ha fitxat a Pablo Casado, líder del Partit Popular. Tal
com tots van poder vorer en les
xarxes socials de l’Ajuntament i
de Turisme Biar, el senyor Casado ha possat en diferents fotos
amb la publicitat de Biar, però les

seues primeres declaracions van
tenir tal vegada alguna exactitud:
“me gusta mucho Biar, sus playas y me encanta tomarme un salmorejo en su mediterráneo azul
“; el regidor de turisme Roberto Diaz li va explicar que el poble és de muntanya i no tenim
mar ni platja, en tot cas la rambla de molins, el Sr Casado es va
quedar sorprés, ell pensava que
tot Alacant era platja; en tot cas
el Sr Casado farà d’ací a poc de
temps una visita oficial al poble
on donarà una roda de premsa,
i com és costum en aquests dies
ho farà davant d’un ramat per
denunciar que el govern socialcomunista ens vol prohibir menjar carn, l’Ajuntament ja està parlant amb Bustamante per tenir el
seu ramat de cabres disposat per
l’ocasió. Finalment, solament cal
esperar que aquesta campanya
done els fruits desitjats i entre
altres torne a obrir l’hotel, de
propietat municipal tancat des de
fa mesos i s’inicien nous negocis
que donen faena a la classe treballadora del poble.

Talleres Parodi

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

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

T’has

lliurat de varetes
(o de les varetes)
(t’has lliurat per poc,
de casualitat, amb fortuna)

