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Bonastre viu una Festa Major
molt lluïda
El cap de setmana del 22 de juliol, diada de Sta. M Magdalena, Bonastre
va realitzar els actes principals de la seva Festa Major. El pregó a càrrec
dels Aguilots de Bonastre en motiu del seu 15è aniversari va donar el tret de
sortida a tres dies intensos. Aquell mateix vespre, es va fer el correfoc amb
l’Au Fènix de la Pobla de Mafumet i els Diables de Banyeres del Penedès, un
correfoc que ens va deixar a tots bocabadats.
A mitjanit, el grup de versions Hotel Cochambre va fer passar una nit
divertidíssima a tots els assistents al concert. Un concert que gràcies als
esforços de la comissió de festes d’aquests darrers anys es va poder realitzar
amb èxit. Seguidament, el DJ Jonathan ens va fer ballar fins que va sortir el
sol.
Dissabte al matí, els infants van tenir el seu moment. El grup tres quarts de
15 van fer-los passar una gran estona fins que va ser el moment de la festa
de l’escuma en la que tots van quedar ben remullats. Al vespre l’orquestra
Nova Saturno va oferir un concert i ball de tarda i posteriorment, el ball de
nit, que va omplir tota la pista
de ball des de que va sonar la
primera nota musical.
Diumenge, dia de la patrona, es
va fer la festa del Pa Beneit amb
la cercavila del Ball de Gitanes
de la Bisbal del Penedès. A més,
es va fer l’actuació inaugural
del grup infantil de Ball de
Bastons de Bonastre. Un grup
de nens i nenes que, juntament
amb les seves famílies i els
nois i noies que guiaven els
assajos, van fer un gran esforç
durant el darrer mes per a que
Bonastre comptés amb un grup
de ball de Bastons infantil i que
es pogués estrenar el dia de
la Festa Major. Des d’aquí cal
felicitar-los perquè el resultat
de tots aquests dies de treball es va veure en una actuació que va ser
excepcional. Els van apadrinar els bastoners de l’Arboç que també hi
van actuar. Seguidament, es va fer la missa en honor a Sta MªMagdalena
acompanyada per la Coral Espinavessa que, en acabar, va oferir un concert
a l’església. Com ja és tradició, el dia 22 de juliol es fa el dinar-homenatge a
la gent gran entregant un obsequi als socis de més edat. Enguany va ser
el torn de la Teresa Serramià i l’Àurea Iglesias que, acompanyades de les
seves famílies van viure un dia molt emotiu. A la tarda, els Nens del Vendrell
i els Xiquets de Reus van omplir la Plaça Major oferint una magnífica Diada
Castellera. A continuació, es va oferir una Master-Class de Zumba que ens
va fer moure l’esquelet a qui encara els hi quedava energia després d’aquest
cap de setmana tan intens. Per posar punt i final al cap de setmana de la
Festa Major, el grup d’havaneres Port Vell va actuar a La Societat on, durant
la mitja part de la seva actuació, es va oferir rom cremat a tots els assistents.
Un cap de setmana en el que la participació a tots els actes va ser molt
elevada i en la que cal fer una menció especial a l’esforç, sacrifici i dedicació
dels membres de la comissió de festes ja que sense ells, aquests tres dies de
gaudi no haguessin sigut possibles.
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Festa Jove
Seguint amb les activitats d’estiu, el passat dissabte dia 28 de juliol es va
realitzar la Festa Holi i Discomòbil amb “La Tribu”. Una vetllada sobretot per
als més joves, i també per als que ja no ho són tant.
La festa va començar amb una espectacular “guerra” de colors, on els
assistents, al ritme de la música, van anar escampant els polvos de colors
Holi per l’ambient. Una estona divertida i amena per a tots els que hi van voler
participar.
Més tard, a ritme de Dj, una estona de música per a tothom.

La Fira de Bonastre omple
de visitants el poble
El cap de setmana del 13, 14 i 15 de juliol, Bonastre es va tornar a omplir amb
visitants vinguts de pobles tant de la contornada com de no tan a prop per
conèixer i degustar els productes i l’artesania local. Enguany amb l’al·licient
que cada capvespre hi havia música en viu. Tres duets (un cada vespre) van ser
els encarregats d’amenitzar les vetllades. La implicació tant dels productors
i els artesans, com dels Ajuntament de Bonastre, Roda de Berà, Masllorenç
i Albinyana fa que, tot i després de 10 anys, la fira continuï mantenint el seu
encant especial.

L’ajuntament adjudica les obres
per a la realització d’un nou pou
d’aforament d’aigua potable
El passat dia 24 de juliol es va realitzar la signatura del contracte d’adjudicació
de les obres per a la realització d’un nou pou d’aforament d’aigua potable,
amb la portada d’aigües fins al dipòsit de 500 m3 i interconexió amb la xarxa
existent.
En aquesta primera fase, es realitzaran les obres de la construcció i aforament
del pou i es preveu que puguin començar de manera inmediata. Les obres
aniran a càrrec de l’empresa GEOSON, SL, que és la que va guanyar el
concurs de licitació, amb un pressupost de 39.550€ més iva.
En un primer moment es pretenia poder recuperar el funcionament d’un vell
pou que s’havia fet, però després de valorar i escoltar diverses opinions
al respecte, es va procedir a fer un nou estudi geològic de la zona per tal
de poder trobar un nou punt d’aforament i realitzar un nou pou en un punt
diferent. Això ja s’ha fet i ara ja estem en la fase d’inici de les obres.
Amb aquesta actuació es pretén poder donar més capacitat d’aforament i
d’emmagatzematge a la xarxa d’aigua actual i tenir més seguretat a l’hora de
respondre davant de possibles problemes tant de quantitat d’aigua, com en
cas d’avaries, etc....
El dipòsit actual té una capacitat de 250 m3 i amb la posada en funcionament
d’aquest nou pou i ramal es podría també utilizar el nou dipòsit de 500 m3
que hi ha a la zona de Pedragrossa. Us anirem informant de l’evolució de les
obres.
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Caminada nocturna Bonastresc
El passat dissabte dia 4 d’agost es va realitzar la 2a Caminada nocturna Bonastresc. Es tracta
de seguir la ruta marcada que transcorre per tot el terme de Bonastre, amb un recorregut total
de 18 km. Prop d’una cinquantena de persones, de totes les edats, van participar d’aquest
esdeveniment, organitzat per l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Bonastre, i que ja l’any
passat va tenir una gran acollida.
Aquesta és una activitat molt amena, que pot fer tothom independentment de quin sigui el seu
nivell esportiu ja que hi ha possibilitat de poder escurçar el recorregut segons les necessitats
de cada participant.
Enguany, l’activitat també va anar molt bé, molt bon ambient i germanor entre tots els participants.
Espectaculars imatges de la posta de sol i del paisatge quan va caient la nit. Tot i la calor i la
humitat sofocants, no hi va haver cap incident i tot el recorregut es va poder realitzar sense
problemas.
Gràcies a tots i fins l’any vinent!!!.
Cal recordar que aquesta és una de les 5 rutes marcades que us podeu trobar al terme de
Bonastre, cadascuna amb un nivell de dificultat i una distància diferents, aptes per a tots els
públics i que permeten passejar pel terme de manera guiada i amena.
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