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L’Ajuntament de Bonastre
col·labora amb l’Institut
de Roda de Berà
Els alumnes de Bonastre, quan acaben l’educació primària han de desplaçarse per poder seguir la seva escolarització ja que al municipi no hi ha institut.
Fa molts anys, al pertànyer al Baix Penedès, els i les alumnes havien de
moure’s als instituts del Vendrell amb l’autobús que subvenciona el Consell
Comarcal del Baix Penedès. No obstant, des de la creació de l’institut al
municipi veí de Roda de Berà, ara fa uns 9 anys, els 22 bonastrencs d’entre
12 i 16 anys assisteixen a aquest centre on hi poden cursar l’ESO.
Enguany, l’AMPA de l’institut va sol·licitar una subvenció a l’ajuntament
de Bonastre per a poder ampliar els recursos tecnològics del centre. Amb
l’assessorament de l’equip directiu de l’institut, es va prendre l’acord que la
subvenció que aportés l’ajuntament de Bonastre, que ha estat de 727€, ajudés
a dotar dues aules amb projectors i altaveus. Aquest material audiovisual ha
arribat a l’inici d’aquest segon trimestre i els alumnes de l’institut ja poden
gaudir-ne. Així doncs, l´ajuntament de Bonastre ha col·laborat en la dotació
d’equipament en benefici de tots els alumnes de l’institut.

Activitats nadalenques
per a tothom
Iniciem el 2019 fent balanç de les festes viscudes aquest desembre al poble.
Algunes entitats, com l’Associació de la Gent Gran, la Cultural, l’Ampa o la
comissió de festes van organitzar un seguit d’actes per gaudir d’aquestes
festes.
Per una banda, tant l’Associació Cultural Bon-Astre com l’associació de
la Gent Gran va organitzar unes activitats obertes a tota la ciutadania per
recaptar fons per la Marató de TV3. Entre les dues, van poder ingressar 650€
per la investigació pel càncer.
L’AMPA de l’Escola l’Estel de Bonastre va celebrar la seva ja tradicional festa
de Nadal amb activitats nadalenques, elaboració de manualitats, un dinar
popular i també un sorteig.
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El diumenge 30 pel matí, vam tenir
la visita dels patges reials que van
venir a recollir les cartes que els
nens i nenes havien escrit per als
Reis Mags d’Orient. A més, la comissió de festes va organitzar un
sopar i una bona festa per acomiadar el 2018 i donar la benvinguda al
2019. El Jordi va animar la festa fent
aixecar a tothom de la cadira per
moure el cos a ritme de la seva música. La valoració dels assistents
va ser molt positiva.
El dia 5 de gener tots els bonastrencs vam viure la màgia de la
nit de Reis. Primer de tot SSMM
van passar per l’Església a donar
l’Ofrena a la Parròquia. Tot seguit,
van anar a la Plaça Major on l’Alcalde els va rebre al balcó de l’Ajuntament
i els hi va fer l’entrega de la clau mestra que obre totes les cases del poble
perquè aquella nit acabessin de repartir els regals. Després de la salutació
de l’alcalde SSMM Els Reis d’Orient van fer el recorregut pels carrers del
poble i les urbanitzacions passant per les cases i entregant els regals personalment. El dia següent la cara dels infants parlava per si sola, els Reis Mags
havien complert els seus desitjos!

Es consolida l’èxit
del casal nadalenc de Bonastre
De la mateixa manera que l’any passat, l’Ajuntament de Bonastre va
considerar mantenir l’estalvi en la partida pressupostària de la il·luminació
nadalenca per, amb l’import estalviat, poder oferir un casal de Nadal de
qualitat als nens i nenes que aquests dies estan a Bonastre. Les famílies
havien d’ingressar un import realment simbòlic per formalitzar la inscripció
i el compromís d’assistència. Enguany també es van exhaurir les places ja
que l’èxit del casal anterior va fer que moltes famílies repetissin i d’altres ho
volguessin provar.
Els infants podien realitzar activitats des de les 9 del matí fins les 5 de la
tarda per un preu màxim de 4€ al dia ja que hi havia la possibilitat de gaudir
de descomptes si eren més d’un germà o si s’apuntaven més de 5 dies. En
aquest casal, que anava dirigit a nens i nenes de 2 a 12 anys, s’hi van realitzar
activitats temàtiques com robòtica, cuina, ludoteca, teatre, manualitats,
experiments, karaoke, ball i jocs esportius. Els nens, principals protagonistes
i alhora molt exigents, van gaudir d’allò més d’uns dies de vacances però que
van esprémer al màxim. El casal va culminar amb una festa on tots podien
portar la seva joguina dels reis per ensenyar-la als companys i jugar-hi. La
valoració tant dels infants com de les seves famílies és altament positiva.
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Presentació del curtmetratge “fent escorça”
El dia 8 de desembre es va presentar el curtmetratge “fent escorça”, creat pel Josep i la Laura Sicart
amb l’objectiu de poder recrear i recopilar informació sobre l’ofici, ja perdut, d’anar a fer escorça al
bosc. A Bonastre, com en altres pobles, durant molts anys es feia aquesta dura feina per poder ajudar
a les depauperades economies familiars dels anys 40. El Gregori i el Fermí són els protagonistes del
curtmetratge, com a darrers escorçadors que encara ens poden explicar l’ofici. A Bonastre hi va haver
moltes persones que van realitzar aquesta feina durant molts anys. Mirarem de fer un recopilatori de tots
els noms. Gràcies Josep i Laura per recuperar una part de la història i identitat del nostre poble, fer-la
pública i recrear-la. La presentació del curtmetratge es va realitzar al local de la Llar Social i hi va assistir un nombrós públic, a més dels protagonistes i dels
autors del document. L’ajuntament ha fet ja la difussió del curtmetratge pel seu canal de Facebook, però també podeu accedir al curtmetratge a través de
YouTube, amb el títol “fent escorça”.

Nova
adjudicatària
del servei de
la Llar Social

L’Ajuntament de
Bonastre s’adhereix
al Pacte del Penedès
Marítim en defensa
de la mobilitat
El passat día 16 de gener, l’alcalde de Bonastre, David
Godall, va participar en la constitució del Pacte del
Penedès Marítim, un acord entre el consells comarcals
del Baix Penedès i del Garraf, i dels diferents ajuntaments
d’aquestes comarques, per tal de poder impulsar millores
en relació a la mobilitat dels ciutadans d’aquest territori,
millora de les tarifes actuals i més avantatges en relació
als diferents mitjans de transport, sobretot pel que fa a la
C-32 i al servei de Rodalies. A partir d’ara, la Plataforma
farà d’interlocutor institucional per a poder establir
acords que beneficiïn un territori densament poblat i amb
un alt fluxe de mobilitat diària. L’acte va comptar amb
l’assistència dels alcaldes i alcaldesses dels 20 municipis
del Baix Penedès i Garraf que, de moment, formen part del
Pacte, que continuarà obert a totes aquelles institucions
que s’hi vulguin adherir.

Arran de la rescissió del
contracte amb l’adjudicatari
anterior, i després de la
realitzacio d’un nou procediment de licitació i adjudicació del servei, ja des
de el dia 23 de novembre va tornar a obrir portes la Llar Social. La Elena
Mendez liderarà aquesta nova etapa després d’haver guanyat la licitació del
servei. Aquest és un equipament de caràcter social, punt de trobada d’entitats
i associacions del municipi, que també ofereix servei de Bar-Restaurant. La
titularitat de l’edifici és de l’ajuntament de Bonastre i la gestió del servei de la
Llar Social s’atorga per concurs públic. Desitgem molta sort i molts èxits a la
Elena en aquesta nova etapa de la Llar Social, tant per ella en particular com
pel servei que pugui offrir al poble en general.

SOLUCIONS PASSATEMPS 12
SOPA DE LLETRES: En la sopa
de lletres pots trobar el nom
de 9 plantes i arbres que pots
trobar a Bonastre.
IMATGE: On pots trobar aquest
arc gòtic ?
MOLÍ FARINER

ENDEVINALLA: Nom del torrent
principal que
parteix des de Bonastre cap
al mar (8 lletres)
AGUILERA

