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Nova edició de la Cursa Atlètica
de Bonastre
El passat dia 15 d’agost es va realitzar la 22ena edició de la Cursa Atlètica
popular de Bonastre. Enguany es va canviar una mica el recorregut i es va
ampliar a les zones més properes al poble, sortint del casc antic i passant
pels camins més propers. Més d’una cinquantena de corredors, de totes les
edats, van poder gaudir d’aquest esdeveniment ja tradicional al nostre poble.
Bon ambient, esperit familiar i esportiu van dominar tota la cursa. Aquest
és un acte que es realitza cada estiu i està organitzat des de la regidoria
d’esports de l’ajuntament de Bonastre, en col·laboració amb l’ADF. Després
de la cursa es va fer l’entrega de trofeus en les diferents categories. Moltes
felicitats als guanyadors i enhorabona a tots els participants.

Inauguració de la Penya
Barcelonista de Bonastre
El passat divendres dia 31 d’agost es va realitzar l’acte oficial d’inauguració
de la nova Penya Barcelonista de Bonastre. Després de gairebé un any de
treballs burocràtics i de permisos oficials per part del FCB, per fi ha vist la
llum la Penya Barcelonista a Bonastre. Treball incansable dels membres de la
Junta Directiva, encapçalada pel Pere Lluis Garcia, que han estat realitzant
tota la tramitació administrativa, estatuts, etc... Va ser ja fa bastants mesos
que una colla de socis barcelonistes de Bonastre es van proposar la creació
d’una penya al nostre poble. En un sopar carregat d’emoció i d’alegria
compartida es va fer la inauguració oficial de la Penya, amb la presència de
diferents representants del FCB, de les seccions de penyes i d’exjugadors,
com per exemple el porter Pere Valentí Mora, i d’altres representants de
penyes de la comarca que també van assistir a l’acte d’inauguració.
En el seu discurs inaugural, el president de la Penya Barcelonista de
Bonastre va voler agrair el suport de l’ajuntament de Bonastre des del
primer moment per aconseguir aquest objectiu, el treball i l’esforç de tots
els membres de la junta i també de tots els socis i simpatitzants que han
donat suport. Un repte que s’ha fet realitat i que suposarà una nova entitat
associativa al nostre poble, aportant cohesió social al voltant del sentiment
barcelonista i realitzant activitats que afavoreixin aquest esperit esportiu i
social alhora.
Durant el transcurs de l’acte es va fer el descobriment de la Placa amb el
nom de la Penya Barcelonista de Bonastre, que estarà ubicat a la Llar Social
de Bonastre, com a local oficial de la Penya i on hi haurà la seva seu per tal
de poder realitzar les seves activitats habituals.
Des d’aquestes ratlles volem felicitar a tots els membres de la Penya i animarlos a fer activitats que facin poble. Moltes felicitats i per molts anys!!!.

Bonastre s’acomiada
de l’estiu amb la nit blanca
La nit blanca ha posat punt i final a un estiu ple d’actes i activitats per a tots
els gustos. Enguany, la nit blanca estava ambientada amb elements mexicans.
Les ranxeres, els cactus i el guacamole en van ser els protagonistes,
juntament amb el tequila, és clar! Més d’un centenar de persones vestides
de blanc i amb guarniments mexicans van gaudir d’una nit en la que la pluja
ens va voler fer la guitza. Un cop la comissió de festes ho va tenir tot muntat
a l’exterior, la pluja va fer acte de presència fent que els membres de la
comissió haguessin de desmuntar-ho tot i tornar-ho a preparar a l’interior de
la Societat a contrarellotge. Cal agrair, doncs, l’esforç de tots ells, així com
també la paciència de la gent que van haver d’esperar a que tot estigués a
punt per poder sopar.
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Nou curs a la
llar d’infants
ple de
novetats

Un cop acabat el sopar, hi va haver música per tots els gustos i edats i la pista
no va quedar buida en cap moment.
Aquella nit també es va conèixer la imatge guanyadora del concurs
d’Instagram de la Festa Major.

La llar d’infants Els Patufets
de Bonastre inicia un curs
amb un canvi de metodologia.
El personal de la llar d’infants
i la regidora d’ensenyament
s’han format en la metodologia
globalitzada de l’aprenentatge
per ambients. Aquest mètode
predica que el principal
protagonista de l’aprenentatge
és l’infant i el mestre deixa
al seu abast materials i
situacions en la que l’alumne
hi ha d’interaccionar sense
que el mestre el dirigeixi. El
mestre l’observa i l’acompanya
però és l’infant qui pren les
seves pròpies decisions i, així,
mitjançant la metodologia
d’assaig-error, els infants
van construint el seu propi
aprenentatge.
Per tal que aquesta metodologia
tregui fruits s’han de fer molts
canvis a nivell de l’espai. Els
materials han de ser naturals,
els espais oberts, tot a l’abast
dels infants... per aquest motiu,
durant les vacances d’estiu els fusters, el personal de brigada, les mestres i
la regidora han anat a comprar i han treballat perquè l’espai estigués a punt
setembre i així poder començar el curs amb plenes condicions.
La matrícula per aquest curs és de 3 infants de P0, 2 infants a P1 i 6 nens i nenes
de P2. Al llarg d’aquest curs s’aniran ampliant els ambients d’aprenentatge
amb nous materials com per exemple una taula de llum, que faran que els
patufets rebin estímuls per tal que el seu desenvolupament s’enriqueixi.

Posa’t en forma aquest nou curs!
L’Associació Cultural Bon-Astre ja té preparades les classes de Pilates i
Zumba per aquest curs. Els dilluns i els dimecres de 8 a 9 del vespre a La
Societat s’hi farà pilates i els dijous en el mateix horari, les classes de Zumba.
L’inici de les classes es farà l’1 d’octubre. Si voleu més informació o inscriureus podeu enviar un correu a: associacioculturalbonastre@gmail.com
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Horitzontals:

PENSAR NO FA MAL
MOTS ENCREUATS
Totes les definicions dels mots encreuats fan referència
a diferents actes que podeu trobar al programa de la Festa Major d’Estiu.
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1.- Darrer acte de la festa Major programat el dia 25 d’agost (2 paraules).
2.- El dissabte 28 de juliol molts joves varen assistir i van poder ballar.
3.- L’acte més esportiu de la Festa Major.
4.- La festa infantil XXL del 21 de juliol.
5.- L’acte on pots trobar diables sense anar a l’infern.
6.- Si tanques els ulls i només escoltes potser creuràs que ets a Cuba.
7.- La nit del 4 d’agost un grup nombrós va caminar seguint aquesta ruta.
Verticals:
A.- L’àpat popular de carmanyola del dissabte 11 d’agost .
B.- Nom de qui va llegir el pregó en nom dels Aguilots de Bonastre.
C.- L’ orquestra del ball del 21 de juliol (2 paraules).
D.- La ballada que no pot faltar a la Festa Major .
E.- L’àpat d’homenatge a la Gent Gran de Bonastre.
F.- L’acte que marca l’inici de la Festa Major.
G.- Patrona de Bonastre a qui està dedicada la festa Major
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IMATGE: Quin és el nom del castell que apareix a la foto que van descarregar,
diumenge 22 de juliol, els nens del Vendrell ?
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ENDEVINALLA: Nom de la Xarxa Social amb què podies participar
al primer concurs fotogràfic amb el hashtag #fm18bnt. (9 lletres)

