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Quí era l’Arnau
Estella?
L' Arnau Estella és el primer bonastrenc que destaca en la
història de Bonastre, per la seva activa participació en la
redempció del lloc a la corona.
El 20 de febrer de l’any 1.382, el rei Pere III el Cerimoniós, va
nomenar Arnau Estella, veí de Bonastre, com a Batlle amb
capacitat per exercir en nom del rei la jurisdicció.
Les Jornades prenen el nom de "Arnau Estella" en record de la
figura del seu batlle.

Dissabte 28 d’Abril
18:00 Obertura de les Jornades
●
●

Obertura, a càrrec del Sr. David Godall, Alcalde
de Bonastre
Presentació, a càrrec de la Sra. Montse Brau,
Presidenta de l’Associació Cultural Bon-Astre

Associació
Cultural
Bon-Astre

18:15-19:15 Presentació
“Objectes perduts, Històries oblidades”
a càrrec de la Sra. Imma Gibert i Jané

19:15-20:15 Presentació
“Bonastre, la creació del paisatge”
a càrrec del Sr. Josep Sicart Martínez

20:15 Tastet

L'Associació Cultural Bon-Astre és una entitat del municipi
de Bonastre que potencia les activitats esportives, lúdiques i
culturals que, per la població del seu terme municipal i l'oferta
pròxima existent, són difícils que es generin localment des de la
iniciativa privada.
La Comissió de Patrimoni és una àgora potenciada per
l'Associació Cultural Bon-Astre que pretén destacar, reivindicar i
protegir aquells elements patrimonials, materials i immaterials, de
Bonastre que plegats constitueixen una riquesa cultural que cal

En què consisteixen les Jornades?
●

●

●

Són un esdeveniment cultural anual destinat a crear
un fons documental i bibliogràfic de referència sobre
Bonastre.
Amb elles es pretén divulgar aquestes obres i els
treballs, mitjançant conferències, presentacions i
edicions que es puguin posar a disposició del públic
Els àmbits dels treballs abasten la Geografia, la
Història, el Medi Natural, l’Economia i la Societat.

Diumenge 29 d’Abril
11:00-12:00 Presentació
“Altar de la Verge del Roser de l’Església de
Santa Maria Magdalena de Bonastre”, a càrrec del
Sr. Joan Vilaseca i Figueras

12:00-13:00 Presentació
“Les mines de galena de Bonastre”
a càrrec del Sr. Frederic Varela Balcells

preservar. Aquesta Comissió treballa a partir de les aportacions
de la gent i també, i molt especialment, de la feina que es
presenta a través de les Jornades Arnau Estella d'estudis
bonastrencs.

Per contactar amb l’Associació Cultural Bon-Astre:
associacioculturalbonastre@gmail.com
http://www.facebook.com/ACBonastre

13:00-13:30 Resum i Cloenda
13:30 Brindis de Germanor

Web de les Jornades “Arnau Estella:
http://arnauestella.weebly.com/

