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Festa Major Santa Maria
Magdalena. Juliol 2018.
I festes d’estiu!!!
Bonastre. T’hi esperem!!!
DIVENDRES 20 DE JULIOL
- A les 8 del vespre: des del balcó de l’Ajuntament, Pregó d’inici de la
Festa Major, a càrrec dels Aguilots de Bonastre, en motiu del seu 15è
aniversari.
- Seguidament, Correfoc pels carrers del poble amb els Aguilots de
Bonastre, el Ball de Diables de Banyeres del Penedès i l’Au Fènix de la
Pobla de Mafumet.
- A les 12 de la nit: Nit jove amb el grup de versions Hotel Cochambre i,
en acabar, allargarem la nit fins que surti el sol amb disco mòbil.
DISSABTE 21 DE JULIOL
- A les 11 del matí: Animació infantil i festa de l’escuma XXL
amb el grup ¾ de 15.
- A les 8 del vespre: Concert i ball de tarda amb l’Orquestra Nova Saturno
- 12 de la nit:Ball de nit amb l’Orquestra Nova Saturno.
DIUMENGE 22 DE JULIOL - DIADA DE SANTA MARIA MAGDALENA
- A les 11 del matí: Festa del Pa Beneït, amb el Ball de Gitanes de la
Bisbal del Penedès i l’actuació inaugural del Grup de Ball de Bastons
de Bonastre.
- A les 12 del migdia: Missa en honor a Santa Maria Magdalena.
- Seguidament: Tòmbola Pro-parròquia.
- A 2/4 de 3 de la tarda: Dinar-Homenatge a la Gent Gran de Bonastre.
- A 2/4 de 7 de la tarda a la Plaça Major: Diada Castellera amb els Nens
de Vendrell i els Xiquets de Reus.
- Seguidament, Masterclass de Zumba
- A 2/4 d’11 de la nit a l’exterior de La Societat: Havaneres i rom cremat,
amb el grup Port Vell.
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DISSABTE 28 DE JULIOL
- A les 8 del matí: 1a Travessa de les Barraques. Recorregut circular
de 30 km sortint des de Bonastre, passant per Masllorenç, Rodonyà,
Montferri, Salomó i final a Bonastre.
- A les 10 de la nit al Centre Cívic La Societat: Representació del Ball
Parlat de Santa Maria Magdalena.
- Nit Jove - Holly Party, Dj...
DIUMENGE 29 DE JULIOL
- A la 1 del migdia: Celebració de la Missa.
- Seguidament: Tòmbola Pro-parròquia.
DISSABTE 4 D’AGOST
- A les 7 de la tarda: Caminada Ruta Bonastresc nocturn. Circuït de 18 km
pel terme de Bonastre.
- A les 9 del vespre: Sopar de la Parròquia.
DISSABTE 11 D’AGOST
- A l’exterior de La Societat: Sopar de carmanyola
- Seguidament, Quina popular a càrrec dels Aguilots de Bonastre
DIMECRES 15 D’AGOST
- A les 10 del matí: 22a Cursa Atlètica popular.
DISSABTE 18 D’AGOST
- A la tarda: Ballada de Sardanes.
- Sopar popular organitzat per l’ANC de Bonastre.
DISSABTE 25 D’AGOST
- A les 10 del vespre: Sopar de la Nit blanca i Festa final d’estiu.
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5 persones realitzen tasques
de manteniment forestal
L’ajuntament de Bonastre s’ha adherit a un altre Pla de Treball i Formació
(TREFO) que dona feina a 5 persones aturades de llarga duració, que actuen
com a brigada forestal i treball de manteniment d’hidrants. Aquestes persones,
durant 6 mesos, fan un recorregut pels diferents pobles del Baix Penedès
adherits a aquest programa Concretament a Bonastre hi han estat del dia 25
de maig fins el 8 de juny. Durant aquests 15 dies han realitzat actuacions de
manteniment en totes les basses de càrrega d’aigua pels helicòpters dels
bombers, deixant-les en perfecte estat de cara a la temporada estiuenca de
prevenció d’incendis forestals. També s’ha fet una revisió a tots els hidrants
de bombers que hi ha al municipi i a les urbanitzacions.Totes aquestes
tasques són molt necessàries per tal que els bombers puguin desenvolupar
la seva feina amb més seguretat i eficiència. També s’han realitzat tasques
de desbrossat i aclarida de pins en diferents punts dels camins públics
municipals per tal de facilitar l’accés als vehicles d’emergència en cas
necessari. Aquest és un Pla d’Ocupació subvencionat pel Servei d’Ocupació
de Catalunya i l’Ajuntament.

Obres de millora en el talús
de desguàs de la Plaça Nord
de la Vinya
Degut a les pluges, es va detectar que a la plaça situada més al nord de la
zona de la Vinya (a la part de sota el carrer Bonastre) hi havia problemes
amb els desaigües de les pluvials, provocant certes inundacions de la plaça i
també desperfectes en el talús situat al costat del camp de la teuleria.
Els serveis tècnics municipals van redactar un projecte de millora consistent
en instal·lar una petita llosa de formigó a la part baixa de la plaça i fer
unes petites obertures a la vorera perimetral perquè l’aigua pogués sortir
canalitzada i sense malmetre el talús. A més, també es farà un reforçament
i compactació del talús perquè l’aigua no arrossegui la terra. Amb aquesta
actuació sembla que la sortida d’aigua es realitza de manera més regulada i
controlada i no es malmet el talús. Les obres han tingut un cost d’uns 2.200€
i han anat integrament a càrrec de l’ajuntament a través de les partides
d’inversions i manteniment.

Inici del Programa
d’Ocupació “Enfeina’t”
Recentment s’ha iniciat el Programa d’Ocupació Enfeina’t a través del
Consell Comarcal del Baix Penedès. L’ajuntament de Bonastre participa
d’aquest programa que insereix al món laboral a un total de 18 persones.
Aquest programa té per objectiu facilitar la pràctica laboral i l’adquisició
d’experiència a persones en situació d’atur mitjançant la contractació
laboral. A més de l’experiència laboral, aquestes persones també tindran un
acompanyament que els facilitarà instruments per assolir la seva inserció
laboral. En total les persones participants són 15 peons (que treballaran en
diferents tasques de brigada municipal a diversos municipis de la comarca,
un dels quals és Bonastre), 2 administratives i una tècnica d’orientació
laboral.
Concretament a Bonastre, la persona que ha estat seleccionada per a
aquesta tasca de peó és el Francisco, el qual complia els requisits exigits
des del Servei d’Ocupació de Catalunya. El Francisco es va incorporar a la
brigada municipal de Bonastre el passat 1 de juny i hi estarà durant 6 mesos.
El seu contracte està bonificat en un 80% pel departament de Treball. Aquesta
és l’única manera que actualment tenim els ajuntaments per tal d’incorporar
personal de reforç a la plantilla de personal.

Noves baranes al pàrquing
del costat de la Font
de Sta. Magdalena
Aquestes darreres setmanes,
dins de les tasques de
manteniment i millora d’espais
públics, el personal de la
brigada municipal ha millorat
l’entorn del pàrquing del costat
de la Font de Sta. Magdalena.
S’ha instal·lat una protecció
per tal d’evitar caigudes i
s’ha fet una neteja general
de les zones verdes i el talús
enjardinat.
Un espai agradable per a
una estona de lectura, o
simplement xerrar o badar.
Conservem l’entorn entre tots!
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Fira de Bonastre

13, 14 i 15 de juliol 2018
Fira i mercat d’artesania
Productes de la terra
Olis, vins i caves
Degustacions
Tallers
Valls
Hípica

El Vendrell

CADA VESPRE,
MÚSICA EN DIRECTE
Bonastre comença
a elaborar la seva
planificació energètica per
contribuir a reduir
el canvi climàtic, i millorar
la seva resiliència

Bonastre

TALLERS

Dissabte i Diumenge
de les 12 a les 13 h.

Roda de Barà
Torredembarra

Vine, mira i tasta!
www.firadebonastre.cat
Amb la col·laboració:

L’objectiu és reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 40% el 2.030 tal i com estableix el ”Pacte d’Alcaldes per una energia sostenible local”, i adaptar el municipi
als efectes del canvi climàtic.
L’Ajuntament de Bonastre està treballant en l’elaboració
d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) que serà l’eina
que guiarà al municipi a arribar al 2030 amb un 40% menys de les emissions
de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte el 2005, i que li permetrà estar
més ben preparat davant els efectes del canvi climàtic.
El PAESC és un dels elements fonamentals per aconseguir els objectius que
marca el “Pacte d’Alcaldes”, iniciativa de la Comissió Europea que impulsa
la lluita contra el canvi climàtic a nivell local i que, l’Ajuntament de Bonastre va adherir-s’hi de manera voluntària el dia 22 de Novembre de 2017.

municipal com del propi Ajuntament per actuar en camps tant diversos com
ara el foment de la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic, l’estalvi
energètic en l’enllumenat públic i l’aplicació de mesures de millora energètica
als edificis de titularitat municipal, entre altres mesures.
Un aspecte important en el procés de definició de les accions del PAESC,
serà la participació dels diferents actors locals, per això, s’incorporarà
un procés de participació i comunicació tant a nivell del propi Ajuntament
com de la ciutadania en general.

Procés d’elaboració del PAESC
Els procés, que es realitzarà en diferents fases, s’ha iniciat el mes de Juny
d’enguany a les dependències de l’ajuntament on es van reunir els representants del municipi juntament amb els representants de la Diputació de
Tarragona i l’equip que donarà assistència tècnica als municipis.
La primera fase consistirà en l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors
d’activitat i en la realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals, així com un anàlisis de la vulnerabilitat del municipi als
efectes del canvi climàtic.
Aquesta fase serveix per analitzar la situació actual del municipi i definir l’estratègia d’actuació per reduir les emissions de GEH i millorar la resiliència del
municipi, entesa com la capacitat d’adaptar-se als efectes del canvi climàtic.
Amb els resultats d’aquesta primera fase, es definiran accions tant en l’àmbit

El Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia
El “Pacte d’Alcaldes” és un mecanisme per implicar a totes les administracions
locals europees en l’adopció de mesures en matèria d’estalvi energètic i
energies renovables. Els Ajuntaments signants, assumeixen el compromís de
reduir en un 40% les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH)
l’any 2030 respecte l’any 2005, a través d’augmentar la seva l’eficiència
energètica i incrementar l’energia provinent de fonts renovables. Alhora,
també assoleixen el compromís de millorar la seva capacitat de reacció i
adaptació enfront als efectes del canvi climàtic.
La Diputació de Tarragona considera aquesta iniciativa un eix estratègic per
al territori i, com a entitat coordinadora de la iniciativa del “Pacte d’Alcaldes”
a la demarcació de Tarragona, promou l’adhesió del municipis al Pacte
i els proporciona assistència tècnica per tal que puguin complir amb els
compromisos adquirits, entre ells, la redacció del PAESC.

Ajuntament de Bonastre

SOLUCIONS PASSATEMPS 8
MOTS ENCREUATS: Horitzontals: 1.- Garraf 2.- Tarragona 3.- Lleida 4.- Ponent 5.- Pirineus 6.- Capella
Verticals: A.- Barcelona B.- Baix Penedès C.- Bonastre D.- Catalunya E.- El Vendrell F.- Priorat
IMATGE: A l’espai que rodeja la Font de Santa Magdalena entrant al poble per la rotonda - ENDEVINALLA: Cuabarrada

