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Les eleccions
locals frenen el
gir a l’esquerra

Vista de Biar. / Foto: Josefina Molina

Biar tomba a la dreta i enceta un nou cicle polític

PABLO ORTÍN

E

l Partit Popular (PP) va guanyar les eleccions locals del 26
de maig. La formació blava va
aconseguir -per un marge d’onze
vots- mantenir el sisè escó que es
disputava amb Esquerra Unida
del País Valencià (EUPV). El PP
va assolir així la majoria absoluta.
Canvi a l’ajuntament.
La tasca d’oposició dins del
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consistori, fosca, bregada i menys lluïda que la gestió de govern,
però igual de necessària en els
règims democràtics, recaurà en
aquesta legislatura en el Partit Socialista del País Valencià (PSPV) i
Compromís, amb tres i dos escons respectivament.
Seguidament, el 15 de juny es
va constituir el nou ajuntament.
Magdalena Martínez va ser es-

collida sense sorpresa com alcaldessa pels sis regidors populars.
Martínez tornarà a presidir el saló
de plenaris després dels períodes
2007-2011 i 2011-2015. L’absència del predecessor, Julio Sanjuán, qui havia renunciat a l’acta
de regidor, va marcar el plenari.
Biar enceta un cicle electoral
que dóna l’oportunitat al PP de
desplegar el seu programa polític,

especialista en rusticos
y obras en general
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des de 1916!
C/. Sant Cristòfol, 6

BIAR (Alacant)

cultural i econòmic. Tenen quatre
anys per ampliar, a partir de la
gestió, l’ajustat marge que separa
els blocs conservador i progressista al nostre poble. Les esquerres, enteses àmpliament i de manera generosa, tampoc van curtes
de feina. A més de fer oposició, farien bé de practicar l’autocrítica,
escoltar la crítica, curar ferides i
reconstruir els seus espais.
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L’Associació de Dones de Biar, Usuaris i Consumidors confecciona
més de 1000 coixins del cor en la II Trobada Solidària
EDUARD GARCIA

D

esprés de la primera
quedada organitzada
per l’Associació de Dones de
Biar, Usuaris i Consumidors
el passat 27 de gener, on es
van confeccionar 515 coixins
del cor que es van distribuir
per diversos hospitals per
afavorir la recuperació de
les dones operades d’una
cirurgia mamària, diumenge passat es va organitzar
una segona quedada en la
què gràcies al treball de més
d’un centenar de voluntàries
i voluntaris es van confeccionar un total de 1.100 coixins
del cor per ajudar a les dones que han patit una cirurgia mamària, d’esta forma
poden reposar i millorar la
seua recuperació, complint
l’objectiu que es va posar de
manifest en la roda de prem-

sa realitzada per l’Associació
de Dones setmanes enrere.
Com a novetat en esta
segona quedada en la què
participaren persones dels
municipis veïns, així com
associacions com ara AcMAVI d’Agullent (Vall d’Albaida), diverses empreses
de Biar i el Col·legi d’Infermeria d’Alacant, va tindre
com a novetat la presentació del coixí Inv-Ictus, que
s’ha dissenyat per a millorar el confort i les cures de
pacients que han patit un
ictus. A més a més des del
Col·legi d’Infermeria s’han
editat uns consells per a
tindre cura tant de la ferida
com del braç afectat, uns
díptics que s’han embolsat
juntament amb els coixins
del cor.
En beu de Tere Galvañ

Baena, l’èxit de la Trobada amb una participació
d’unes 130 persones, anima
a l’Associació a continuar
amb este tipus d’iniciatives,
proposant que es facen dos
trobades anuals: una en estiu i l’altra en hivern, mostrant la seua satisfacció pel
compliment de l’objectiu.
Per la seua part Lola Gil,
va manifestar que a Biar
diumenge es va viure una
jornada de solidaritat, esperança i alegria per compartir
i recolzar a les dones que
necessiten sentirse volgudes
i acompanyades i que com
no podia ser d’altra forma, el
Col·legi d’Infermeria d’Alacant estaven al costat d’estes
iniciatives i que es treballarà
per veure la forma de distribució entre els hospitals de
la província d’Alacant.

Bona actuació de l’equip
biarut aid@sport en
l’Andorra Spartan Race

Luna Campos en les seues
respectives categories, quedant els dos germans en
quart lloc, també la d’Aída
Campos, cinquena en la
seua categoria -així com
la segona espanyola-, així
mateix, Victoria García, Teresa Bixquert Vicente Luna
Ferriz i Àngels Camarasa
Martínez han quedat entre
els trenta primers i primeres classificades:

L

’equip biarut del
Gimnàs
aid@aesport, realitza la seua tercera competició en una OCR,
esta volta en la Carrera
Internacional
realitzada
en l’ANDORRA SPARTAN
RACE. Esta competició
consisteix en un total de 8
kilòmetres on els corredors
i corredores han de superar un total de 25 obstacles
que van trobant en el seu
camí, com ara escalar una
corda, saltar murs, creuar
rius, empalissades amb fil
d’alam, carregar pesos... a
la duresa de la prova s’afegeix que es realita a una
altura de 2.400 metres,
concretament en l’estació

andorrana d’esquí de Grau
Roig que es va celebrar el
passat cap de setmana.
Per la seua banda,
l’equip d’aid@sport ha obtingut uns resultats molt
satisfactoris mostrant per
eixe motiu la seua satisfacció, tot i que els nostres
i les nostres protagonistes
han volgut manifestar que
el millor és el sentiment
d’equip en este tipus de
competició, així com el
suport que en tot moment
trobes en els teus companys i companyes.
A continuació es poden
consultar les classificacions, on destaquen les actuacions de Mauro i Aidán

- Categoria de 7 a 10
anys
Mauro Luna Campos, 4º
- Categoria d’11 a 15
anys
Aidán Luna Campos, 4º
- Categoria de 45 a 49
anys
Aída Campos, 5ª
- Categoria de 40 a 44
anys
Victoria García, 15ª
Teresa Bixquert, 26ª
Vicente Luna Ferriz, 28º
- Categor¡a de 25 a 29
anys
Àngels Camarasa Martinez, 22ª
Salvador
Hernández
García, 123º

40%
LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN
ORO-PLATA-RELOJES-PERLAS

La biaruda Clara López
Francés huitena en el
Campionat d’Espanya
d’Atletisme

E

l passat dissabte 25 de maig es va celebrar a Saragossa el Campionat d’Espanya d’Atletisme
Sub-20 per equips. Val a dir que la competició que es
desenvolupà en la capital aragonesa va tindre presència
biaruda amb la nostra jove veïna Clara López Francés,
qui va competir en modalitat de llançament de javelina
amb l’equip València Club Atletisme.
Finalment Clara, que comptava amb una marca de
27,43 m, no la va poder superar i va quedar la huitena.
L’atleta biaruda no va quedar contenta amb la marca,
degut que el fort vent en la capital aragonesa va fer que
no puguera obtindre-la.
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El PP aconsegueix la majoria absoluta amb sis regidors i tornarà a
governar l’Ajuntament de Biar
PABLO ORTÍN

L

es eleccions locals celebrades el diumenge
26 de maig han donat com
a clar guanyador amb majoria absoluta al Partit Popular (PP) amb 1.059 vots
i 6 regidors. Això permet
als conservadors recuperar
l’alcaldia després de quatre
anys de govern tripartit del
Partit Socialista del País
Valencià (PSPV), Compromís i Esquerra Unida del
País Valencià (EUPV). En
aquests comicis, el PSPV
ha aconseguit 561 suports
que es tradueixen en 3 regidors, Compromís ha obtingut 473 vots i dos regidors
i Esquerra Unida 166 vots,
els quals no han valgut per
mantenir el seu regidor.
La representació política
resultant mostra una aclaparadora majoria del PP
però que ha estat pendent
d’un fil fins el final del recompte. EUPV s’ha quedat
a 11 vots d’aconseguir regidor i passar de no tindre
representació a decantar la
balança cap al costat progressista. La majoria del
PP no és tan rocosa quan es
revisen les dades que han
donat les urnes. Biar és una
plaça complexa. Aquesta
anàlisi busca donar una
mica més d’informació,
amb grisos i matisos per
encarar les reflexions que
totes les formacions polítiques han de fer després
d’un procés electoral per
treure, si és possible, algun
aprenentatge.
Context valencià
Per a començar, el context en clau valenciana és el
que pot donar una mirada
més aproximada al corrent
d’opinió dins el qual s’han
celebrat aquestes eleccions
a Biar. En altres comunitats
autònomes, les municipals
i les europees han coincidit també amb eleccions
autonòmiques, fet que ha

afegit més complexitat i
intensitat a la campanya i
les diferència de les que ací
hem celebrat.
A nivell autonòmic, com
analitza a La Vanguardia
el periodista Salvador Enguix, el Partit Socialista del
País Valencià (PSPV) s’ha
convertit en el partit més
votat en totes les esferes de
poder, autonòmic i municipal, en les tres províncies,
en mans del Partit Popular (PP) des de l’any 1991.
També Compromís obté
bons resultats, tot i que ha
vist reduït el seu suport
respecte a 2015, i manté
importants
ajuntaments
com el de València. Per a
Enguix, “la fotografia deixa
una Comunitat Valenciana d’esquerres, liderada
pel PSPV i amb Compromís com a aliat necessari”.
A l’històric setmanari El
Temps, Victor Maceda fa
aquesta reflexió “El mapa
que era blau, d’un blau intens, ara és multicolor, amb
un predomini evident del
roig i el taronja”. Tot i això,
adverteix a l’esquerra que
“cal mirar cap al sud i fer-hi
un pensament”, en referència a les victòries de PP amb
el suport de Ciudadanos
(Cs) o Vox, depenent dels
casos, en ajuntaments com
Alacant, Oriola, Torrevella, Sant Joan o Benidorm.
En la mateixa línia escriu
Adolf Beltran a eldiario.es,
“el 26 de maig completa la
revàlida de l’esquerra en la
societat valenciana”.
Segons han mostrat
els resultats i si tenim en
compte aquestes reflexions,
les eleccions del 26-M s’han
celebrat en un context clarament favorable al PSPV
i també positiu per a Compromís, encara que en menor mesura, en la majoria
de municipis. El PP continua retrocedint en el poder
a nivell autonòmic, dins del

cicle que va començar l’any
2015, però al sud del País
Valencià encara manté part
de la seua força. EUPV i el
seu soci Podem passen un
mal moment i es queden
fora d’ajuntaments en què
tenien presència.
Anàlisi de les eleccions municipals
Si atenem a la participació, a Biar enguany han
votat 2.329 persones –un
79.71% de l’electorat- en les
eleccions municipals, 84
persones i 2.84 punts percentuals menys que en les
eleccions locals de 2015. La
participació ha baixat però
no de manera generalitzada. Si ho comparem amb
el 64.54% de participació a
les eleccions municipals al
País Valencià, Biar supera
la mitjana autonòmica en
15 punts percentuals.
Per blocs, en aquestes
eleccions municipals la
dreta, reunida al voltant
del PP, ha aconseguit 1.059
vots, 150 més que en les
anteriors eleccions municipals. L’esquerra, entesa
àmpliament, ha obtingut
en aquests comicis 1.200
vots al voltant de tres candidatures (PSPV, Compromís i EUPV), 202 menys
que l’any 2015, quan van
concórrer quatre candidatures més o menys progressistes, ja que s’hi va presentar la CUP. Per tant, el bloc
progressista supera en vots
a la dreta, però la escletxa
entre uns i altres s’ha reduït. D’una diferència de
493 votants en l’any 2015,
s’ha passat a un marge de
només 141 vots entre els
blocs d’esquerra i dreta.
Per partits, i més enllà del
PP, en què els resultats equivalen al bloc de la dreta al no
haver més candidatures en
eixe espectre, els resultats
són els següents. El PSPV ha
agrupat 561 vots, 94 vots i
3.3 punts percentuals menys

Resultat eleccions locals 2019
Participació: 79,71% · 2329 vots
42 nuls · 28 en blanc

24,53%
561 vots

20,68%
473 vots

esquerra unida
país valencià

7,26%
166 vots

Repartiment de regidors

3

6

3

2

2
1

11 regidors/es
Majoria absoluta: 6

5

ELECCIONS RESULTAT
2019
2015

Tel.96 581 00 62 · info@ceramicamaestre.com
que l’any 2015, però ha aconseguit mantenir els 3 regidors. 473 persones han confiat en Compromís, que s’ha
deixat 32 vots pel camí (no
arriba a un punt percentual),
però que també ha igualat
la marca de 2 regidors de
l’anterior contesa electoral.
En canvi, EUPV no ha pogut
consolidar el regidor que sí
va guanyar fa quatre anys,
ja que de 215 vots ha passat
a 166. Una diferència de 49
vots i 1.89 punts percentuals.
El cert és que a Biar l’úl-

Taula amb els resultats de les eleccions municipals a Biar els anys 2019 i 2015:

Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de l’interior

46,31%
1059 vots

tim escó assignat ha sigut
per al Partit Popular. Esquerra Unida s’ha quedat a
només 11 vots de llevar-li’l al
PP i traduir la majoria de vot
progressista en una majoria
en el saló de plenaris. Una
diferència ben minsa que ha
donat la majoria absoluta
al PP i ha fet alcaldessa Mª
Magdalena Martínez amb 6
regidors.
Comparació amb les
eleccions europees
No es pot fer una correlació directa entre eleccions
europees i municipals, intervenen variables i interessos
diferents, la quantitat d’opcions a votar és major en el
cas del Parlament Europeu i
la circumscripció és estatal,
però allò que es tria també
ens queda més lluny. Tot i
això, una comparativa entre
aquestes dues eleccions pot
donar algunes claus.
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Taula amb els resultats de les eleccions europees a Biar l’any 2019:

Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de l’interior
Si tenim en compte els
vots de les cinc principals
candidatures, el bloc progressista millora els resultats
respecte les locals i aconsegueix 1.245 vots. La candidatura local del PSPV no ha
aconseguit convèncer 248
persones que sí han confiat
amb ells a les europees. Una
cosa similar passa a EUPV,
que al Parlament Europeu
–on acudeix en coalició amb
Podemos- aconsegueix 48

suports més que a Biar. En
canvi, en Compromís l’efecte és el contrari, ja que són
251 persones les que sí han
confiat en ells al poble i han
optat per una altra opció a
Europa.
Per la seua banda,
el bloc conservador, en
aquest cas compost pel PP
i CS es queda en 902 vots.
Fins i tot si afegim els 62
suports que ha aconseguit

la candidatura ultradretana de VOX al nostre poble,
el bloc es queda lluny dels
1.059 vots que ha arreplegat la candidatura municipal del Partit Popular.
La candidatura municipal
dels populars ha convençut
a més gent que la suma de
les opcions conservadores
europees.
A aquestes xifres caldria
afegir els vots d’entre les 32
opcions possibles a nivell

La biaruda Anna Ferre Navarro classificada
per al Campionat d’Espanya d’Atletisme
EDUARD GARCIA

E

l
passat
dissabte
primer de juny se
celebrava a Gandia el
Campionat
Autonòmic
d’Atletisme de pista a l’aire lliure, on en la categoria
de cadet va comptar amb
la participació de la nostra
jove veïna Anna Ferre Navarro, qui va competir en
categoria cadet, com es va
informar fa uns dies.
Anna participava en les
proves de 100 mv i 300 mv
contra un total de 24 atletes, quedant en la prova de
300 mv amb una marca

de 47’31” en quarta posició, gràcies a la qual podrà
participar en el Campionat
d’Espanya que se celebra a
Gijón els pròxims 6 i 7 de
juliol.
Pel que fa als 100 mv,
Ferre va obtindre una
marca de 16’02”, quedant
la setena classificada, una
marca que espera millorar
el pròxim dissabte a Alacant i que li servisca per
a classificar-se també en
esta modalitat per al Campionat d’Espanya, ja que
sols haurà de baixar fins
als 16”.

· “Somni acomplit”, per Mariano Valdés

europeu que no troben una
traducció directa a nivell
municipal, com el PACMA,
Ara
Repúbliques-ERPV,
Iniciativa Feminsita, Ahora
Repúblicas, Junts o Verdes

per Europa, entre d’altres.
Anecdòtic però també
interessant és veure que a
les eleccions locals han votat 2.329 persones, 3 menys que a les europees. És a
dir, tres electors han acudit
a les urnes i han introduït
la papereta blava però no la
blanca per escollir els seus
representants. A més, hi ha
hagut 42 vots nuls (13 més
que a les europees) i 28
vots en blanc (cinc més que
a les europees). Tot plegat
indica un desencant o “vot
protesta” a nivell municipal.
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Tere Colomina (CEB)

“Dins del nostre concepte de
manteniment de la natura
contribuïm per exemple
en este 40 aniversari per
l’eliminació del plàstic”

· Dos mocions sobre l’absència de la pólvora en festes van marcar
l’últim ple de la legislatura
· L’alcalde en funcions Julio Sanjuán renuncia a la seua acta de
regidor
· El Biarense ompli el Plàtano en la seua jornada anual de
convivència
· La biaruda Ana Camarasa tercera en el Campionat Ibèric
d’Orientació
· Paralitzades les obres d’un pou d’aigua en Sant Ramon
Pots consultar aquestes notícies i moltes altres a www.biardigital.com

Pots consultar aquesta entrevista i moltes altres a www.biardigital.com
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Una etapa que s’acaba,
una altra que ara
comença ...
L’ús més restrictiu de la pólvora per la nova normativa estatal,
així com la no presència d’este element les passades festes de maig
posa en dificultats la conservació
d’esta tradició tan arrelada.
El passat 30 de maig informàvem de que la biaruda Anna Ferre
Navarro participaria en el campionat autonòmic d’atletisme a
Gandia, de fet i gràcies a les marques obtingudes podrà competir
en el Campionat d’Espanya que se celebra a Gijón.
A la biaruda Clara López
Francés, qui va participar en el
Campionat d’Espanya d’Atletisme Sub-20 en l’especialitat de
llançament de jabalina a Saragossa.
L’esport biarut continua acumulant èxits, com han sigut l’ascens de categoria de l’equip de
voleibol cadet del CD Biarense,
que jugarà en Preferent la pròxima temporada. I el bronze aconseguit per Ana Camarasa Pérez en el Campionat Ibèric
d’Orientació.

Biar va acollir el passat diumenge 26 de maig les eleccions
locals i europees per constituir
una nova corporació municipal.
Tot i que va tindre menys participació que els comicis municipals de fa quatre anys la
jornada electoral es va desenvolupar en un clima seré
i respectuós.

ÀNGELS CASTELLÓ

E

l final sempre és un
bon moment per mirar
enrere. I només quan et gires és quan eres conscient
del temps que ha passat i
et preguntes com. Jo no ho
sé tampoc. El cas és que sí,
han passat molts anys des
que tot va començar. I per
això mateix és que cal fer referència al lloc que ha acollit
tants i tants moments.
L’IES de Biar es troba situat, geogràficament, en un
lloc de molt difícil accés. Els
de Biar ho poden confirmar,
doncs han estat durant anys
pujant l’empinadíssima costera de la Mare de Déu. I pel
que fa als dels pobles, han
hagut d’arriscar la seua vida
creuant la carretera amb els
autobusos per un costat i
els cotxes per un altre. Però
hem de dir que, uns més
prompte i altres un poc més
tard, hem arribat a classe
sempre sans i estalvis.
No cal fer referència a
com d’interminables ens
han resultat alguna vegada a
tots les classes. Però a l’institut hem fet molt més que
estar asseguts en una cadira
mentre escoltàvem explicacions que, al cap i a la fi,
no sempre ens interessaven
massa. Ha sigut un punt de
trobada on hem fet amistats,
hem conegut gent, hem viscut moltes emocions i, per
damunt de tot, hem crescut
com a persones.
De manera que tots els
records que conservem
d’aquesta etapa aniran lligats sempre, bé als corredors, bé a les taules, a les
finestres o a les reixes. Però
sempre tindrem alguna
imatge, cadascun la seua,

que ens trasllade, per molts
anys que passen, a l’IES de
Biar.
Serà inevitable esmentar,
d’ací un temps, quan quedem per contar-nos com ens
va tot i les nostres aventures
més recents, els professors.
Abans de res, gràcies, profes, per tot. A alguns vos
recordarem per frases característiques, o bé per les vostres qualitats sobrehumanes
com divisar sèpies des d’un
avió o per atreure poals d’aigua cantant. D’altres tindreu
sempre reservada l’estrela
al passeig de la fama per
ser, en aquest cas, tan bona
actriu i hi haurà als que, en
lloc d’això, vos guardaran
una parcel·la al cel.
Quan rememorem alguns dels moments ho
farem sempre amb molt
d’afecte. Perquè de tots
aquests anys ens emportem
coses molt positives encara
que no sempre ho hagem
demostrat. Queixes, males
cares o actituds de deixadesa han estat sempre a l’ordre
del dia. Però forma part de la
nostra tasca com a alumnes,
de la mateixa manera que
ser professor o professora
de segon de bat inclou repetir unes deu vegades diàriament la paraula PAU.
Pel que fa a aquesta última paraula és, potser, la que
més hem arribat a odiar tots
els alumnes de segon de batxillerat. Gràcies a l’existència d’aquesta, el curs d’enguany ha estat especialment
complicat. I per eixe motiu
ha sigut més important que
mai fer pinya i ajudar-nos
mútuament. Gràcies també
a vosaltres, companys i companyes.
I del que ja ha passat no
cal dir molt més. Cadascú

tindrà per sempre els seus
propis records els quals, indubtablement, seran molt
bonics de compartir. Però
cap a on hem de dirigir ara
les nostres mirades és cap al
que tenim davant. I per molt
que ho tinguem davant, és
una incògnita. No podem saber què passarà ara. Tots tenim plans de futur, de segur,
però el futur no el podem
prevenir mai amb exactitud.
Així que ens encaminem
cap a la incertesa. Però ho
fem amb il·lusió i amb passos ben segurs. Serà difícil
que ens tornem a reunir
tots una altra vegada com
ho hem fet hui, perquè en
som molts i anem a prendre camins ben diversos;
però tindrem en comú tots
els anys en què ens véiem
de dilluns a divendres a les
huit del matí sense energia i
compartint les poques ganes
de fer res. Se’ns farà estrany,
després de passar tantes
hores junts separar-nos tan
sobtadament. En fi, és el que
toca.
Encara ens queda per fer
l’agraïment més important
de tots. Per suportar-nos
sempre, per ajudar-nos, per
aconsellar-nos, per ser tan
propers, per no rendir-vos.
Gràcies a tots els pares, mares o tutors legals qui, a més
d’en tots eixos paperets que
heu hagut de signar, heu
estat sempre tan presents.
Gràcies.
Els finals sempre van
acompanyats
d’adjectius
com nostàlgia, tristesa,
amargura... Aquest és millor que vaja lligat a l’afany
per començar allò que el
segueix. Perquè no, ací no
s’acaba. Ens queda encara
molt per recórrer. I tenim
moltes ganes.
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informació del teu poble

La finestra de les associacions -

l Grup de Cors i Danses
de Biar es va fundar l’any
1971 amb motiu de les activitats desenvolupades per una càtedra ambulant de la secció femenina, sent hereu
del patrimoni de balls i cançons tradicionals transmesos per anteriors
grups que han existit a Biar des de
començaments de segle.
L’origen d’aquestes danses no es
pot cercar, ja que, com en altres llocs,
han sigut balls que han anat passant
de pares a fills i, segons hem constatat amb els nostres majors, en temps
antics existien les famoses saguetes,
que es formaven per balladors de tots
dos sexes amb motiu de participar i
amenitzar les festes populars, així
com també es participava en actes
socials com a banquets, noces i fins
i tot en les cases amb motiu dels “Al-

baets” o vetles dels xiquets que morien de poca edat.
Els objectius del grup són investigar conservar, divulgar i fomentar el
coneixement de balls, cançons, indumentària, usos, costums i tradicions,
tant de Biar i la seua comarca, com
de la resta de comarques valencianes.
És per això que al nostre repertori
comptem en més de 20 peces compostes per balls de tres, jotes, fandangos, boleros...
Al llarg de la nostra trajectòria
hem mostrat el nostre variat repertori participant de festivals nacionals
i internacionals per tot el territori
nacional, així com destacar també
la col·laboració que vam fer amb la
Penya Lírica Alacantina, participant
activament com a grup de ball en les
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interpretacions que aquesta ha fet de
la sarsuela “Doloretes”.
Actualment el grup forma part de
la Federació Valenciana de Folklore
de la Comunitat Valenciana i està
compost per més de 30 balladors i
balladores, a més de rondalla i cantadors. Però són desenes de biaruts i
biarudes que han passat pel grup des
de la seua formació.
També han sigut diversos els
grups infantils i juvenils que han sorgit en aquestes més de quatre dècades d’història. Hui dia compta amb
un nombrós grup infantil i juvenil.
Les dos properes actuacions per
al grup són:
· 6 de Juliol. Dansant pels pobles a Tibi. Aquest és un projecte
cultural que va sorgir de diferents
grups de danses de pobles veïns. En
primer lloc el formaven cinc grups i
la idea era mostrar el folklore local
autòcton als pobles veïns organitzant
un festival itinerant que es duria a
terme a cadascun dels pobles. L’any
2016 l’organització ens va convidar
a formar part d’aquest projecte i, òbviament, no podíem dir que no.
· 27 de Juliol. XXIV Festival
Folklòric Vila de Biar. Aquest
festival nacional, no és simplement
això. Implica quasi un centenar de
persones visitant Biar de la mà del
grup, els seus monuments, els seus
carrers… Per a nosaltres suposa un
esforç important d’organització,
igual que econòmic per a l’Ajuntament. També, cal destacar la gran

tradició folklòrica que hi ha en el municipi i la gran acceptació que aquest
festival té anualment, sent una de les
cites culturals importants de l’estiu
del nostre municipi. Enguany el grup
compleix 48 anys i convidem a tota la
gent a acompanyar-nos!
Animem a totes les persones interessades en aquest projecte a que
s’apropen i formen part d’aquest meravellós grup!

FISCAL, CONTABLE,
LABORAL , JURÍDICO
cristobalvaldes@alianzaconsultores.net

PAULINO ASESORES
DE SEGUROS, S.L.

Assessors Financers Titulats

C/.Pare Arnau, nº 14 Baix

Tel. 96 581 09 00

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

Se’n fot en la música i en els tocadors
(li dóna tot igual, passa de tot...)

L’Àbac

Serveis informàtics i formació

www.labac.info · info@labac.info
652 342 158

Talleres Parodi

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

