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TEMPS DE CANVI

PÀG 3

l’hora del poble
Al mes de Maig, els veïns d’Ascó van votar una nova manera de fer i de treballar, fonamentada en
la transparència, la responsabilitat i la participació ciutadana. Amb la celebració de les festes, tot
just s’engega una etapa il·lusionant on la gent del poble és la protagonista.

GENT D’ASCÓ

PÀG 7

Maria Ribes ha estat
l’escollida com l’àvia local

Nascuda fa més de noranta anys, el sis de Maig
de 1923, al si d’una família humil i treballadora,
Maria va ser la petita de tres germans.

FESTES

PÀG 8,9 i 10

Viu la Festa Major
d’Ascó 2015
Del dimecres 19 al diumenge 23 d’agost, Ascó
celebrarà de nou la festa major. No et perdis les
diferents activitats programades, concerts i actes
diversos per gaudir d’aquests dies.

F.C. ASCÓ

Un equip, imparable
El FC Ascó tornarà a lluitar aquesta
temporada per aspirar novament
als play offs d’ascens a 2ª B.
Després d’una llarga i intensa
temporada, amb el títol de
campions al sac i ben lligat, el
conjunt asconenc inicia un nou
projecte a Tercera Divisió.

PÀG 15
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PÀG 6

GENT D’ASCÓ:
LA SUPERÀVIA MARIA RIBES

El passat mes de Maig les eleccions municipals van
dibuixar un nou paisatge polític a Ascó.

PÀG 7

El poble va votar pel canvi i va donar la seva confiança a
la Federació d’Independents de Catalunya, encapçalada
per Josep Maria Buixeda. Des d’aleshores, el nou equip
de govern no ha deixat de treballar intensament per
assolir els reptes que el futur més immediat planteja.
Donar la veu als veïns i aconseguir la seva implicació
i participació en la presa de decisions importants va
ser la gran aposta de la candidatura guanyadora i serà,
sens dubte, l’eix fonamental de tota la seva legislatura.
Una gestió responsable, eficaç i transparent dels
recursos, sempre compromesa amb el medi ambient;
una recerca intel·ligent i sostenible del progrés
econòmic, entès com a benestar social del conjunt dels
ciutadans, posant l’accent del costat de tots aquells
que s’han vist durament sacsejats per una crisi que ja
dura massa, són els altres pilars sobre els que s’aixeca
la nova política local.

PROGRAMA DE FESTES
ENTREVISTA A JOSEP JAIMOT,
REGIDOR DE FESTES D’ASCÓ
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ASCÓ ASSUMEIX LA PRESIDÈNCIA
PÀG 12
DE L’AMAC PER UN ANY
ENTREVISTA A SALVADOR
FLORIDO
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LA RIBERA D’EBRE, TERRA
D’OPORTUNITATS

PÀG 14

ENTITATS: F.C. ASCÓ

PÀG 15

LA CONTRA AL NATURAL

PÀG 16

Serveis
TELÈFONS D’INTERÈS:
AJUNTAMENT
977 40 50 06 / 629 740 840
BIBLIOTECA
977 40 40 19
DISPENSARI MÈDIC
977 40 53 85
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
977 40 40 22
ESCOLA SANT MIQUEL
977 40 51 14
JUTJAT DE PAU
977 40 40 34
LOCAL DE JOVES
977 40 40 25
LLAR D’INFANTS VAILETS
977 40 56 63
OFICINA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 977 40 60 67
OFICINA DE TURISME
977 40 65 83
PARRÒQUIA
977 40 50 39
PAVELLÓ COBERT
977 40 40 35
RESIDÈNCIA D’AVIS
977 40 65 05
VÍDEO ASCÓ TELEVISIÓ
977 40 53 14

Les potencialitats d’Ascó són moltes i ha arribat
l’hora de fer-ne bandera. Diversificar l’economia en els
propers anys és una prioritat cabdal per aconseguir un
poble dinàmic, vertebrador del territori i protagonista,

TELÈFONS D’EMERGÈNCIES
EMERGÈNCIES GENERALITAT
AMBULÀNCIA
BOMBERS ASCÓ
BOMBERS ASCÓ (URGÈNCIES)
CAP FLIX
FARMÀCIA
HOSPITAL COMARCAL
MOSSOS D’ESQUADRA (EMERGÈNCIES)
MOSSOS D’ESQUADRA (MÓRA D’EBRE)
TELÈFONS DE SERVEIS I ALTRES
CONSELL COMARCAL
FECSA (Avaries)
FECSA (Gestions)
RENFE
TELEFÒNICA (Avaries)
FUNERÀRIA
LA RIBERA – PRIORAT - TERRA ALTA

112
061
977 40 40 83
977 40 40 80
977 41 22 08
977 40 61 09
977 40 18 63
088
977 28 14 80

977 40 18 51
902 53 65 36
902 50 88 50
902 24 02 02
1002
977 40 03 99

model d’una nova manera de fer que neix
dels seus veïns, la seva principal riquesa i
actiu.
El nostre municipi té a partir d’ara també
un nou repte al tenir un paper destacat al
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i, en
conseqüència, treballarà per potenciar la
re-industrialització, especialment a la part
nord, doncs ens preocupa la situació de
Flix. Situació que es preveu complicada per
l’anunciat tancament de la fàbrica. També al
nostre muncipi ens podem trobar amb una
situació similar en un futur, a mig termini,
raó per la qual esmersarem esforços per
neutralitzar, en la mesura del possible,
aquesta contingència.

És un bon moment per traslladar a tots els
visitants que vindran a la nostra Festa Major
el nostre sentiment d’orgull de sentir-nos
d’aquest poble.

Ha arribat el vostre moment. La paraula
és vostra

www.asco.cat

Ara és temps de festa. Toca gaudir i
compartir entre tots, amb germanor, aquest
sentiment de joia i alegria.

HORARI DE TREN

HORARI AUTOBÚS

ASCÓ-BARCELONA
06:28 h – només els dilluns
08:13 h
14:25 h
17:46 h
19:03 h

LÍNIA TORTOSA – LLEIDA De dilluns a divendres

ASCÓ – SARAGOSSA
08:47 h
13:17 h
15:47 h
17:17 h
20:18 h – només els divendres

DEMOGRAFIA
POBLACIÓ:
Juliol de 2015: 1.777 habitants
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Tortosa

Ascó

Lleida

Lleida

Ascó

Tortosa

7:15
15:30
17:00
18:30

08:30
16:45
18:23
19:35

09:25
17:50
19:15
20:30

11:45
13:45
17:50
20:45

12:40
14:40
18:50
21:35

14:05
16:00
19:55
22:40

LÍNIA ASCÓ – MÓRA D’EBRE - MÓRA D’EBRE HOSPITAL
De dilluns a divendres
Ascó

Móra d’E

05:45
09:10
16:05
18:25

06:22
09:47
16:42
19:02

Hospital
06:25
09:50
16:45
19:05

Hospital
06:35
12:00
16:50
18:00

Móra d’E

Ascó

06:38
12:03
16:53
18:03

07:20
12:45
17:35
18:45

REGIDORS DE L’AJUNTAMENT D’ASCÓ
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JOSEP JAIMOT
JIMÉNEZ

XAVIER SERRA
MONTAÑA

RAMON PLAZA
DOMÈNECH

SALVADOR FLORIDO
FLORIDO

ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA (ERC)

FEDERACIÓ D’INDEPENDENTS
DE CATALUNYA (FIC)

FEDERACIÓ D’INDEPENDENTS
DE CATALUNYA (FIC)

FEDERACIÓ D’INDEPENDENTS
DE CATALUNYA (FIC)

Móra la Nova, 1963. Resideix
a Ascó des de fa 30 anys.
'EWEXEQFYR PP8ÊGRMG
superior en instal·lacions
IPIGXVSXÊGRMUYIWMTVSGIWWSW
d’hidrogen. Actualment
treballa a Ercros com a
XÊGRMGHITVSHYGGMÔ6IKMHSV
de l’Ajuntament d’Ascó.
S’encarrega d’Obres i
Brigada Municipal, Festes i
Tradicions, Esports i Fires i
Esdeveniments.

Ascó, 1980. Enginyer
Industrial. Des de 2010
treballa per l’empresa
Proinsa a C.N. Ascó i CN
Vandellòs II on, actualment,
exerceix de Cap de Servei
de Protecció Radiològica.
Regidor de l’Ajuntament
d’Ascó. S’encarrega
d’Urbanisme i Habitatge,
Noves Tecnologies i
Sostenibilitat, i Protecció
Civil.

Ascó, 1959. Casat i amb tres
PPW8IVGIVKVEYHS GMEPME
en mecànica. Actualment
treballa a la central nuclear
d’Ascó com a operador
auxiliar de planta. Regidor
de l’Ajuntament d’Ascó.
S’encarrega de Governació,
Camins Municipals, Tercera
Edat, Benestar Social, Sanitat,
Agricultura, Medi Ambient,
Dona i Igualtat i Mobilitat.

Unya (Naut Aran), 1957. Casat,
EQFHSW PPIWMHSWRËXW8Ë
una Gestoria Administrativa
a Ascó. Lligat a l’Ajuntament
des de 1991. Regidor
de l’Ajuntament d’Ascó.
S’encarrega de Coordinació de
Regidories, Treball i Formació,
Conservació d’Infraestructures
i Patrimoni, Promoció
Econòmica (Indústria i
Comerç) i Cultura, Joventut i
Ensenyament.
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ENTREVISTA AMB L’ALCALDE
EL SR. JOSEP MARIA BUIXEDA ENS EXPLICA LES SEVES
PRIORITATS PER AQUESTA LEGISLATURA
.SWIT1EVME RWIPQSQIRXRS
havies estat vinculat a la política,
per què vas decidir presentar-te
en aquestes eleccions municipals
i encapçalar la llista dels
Independents d’Ascó (FIC)?
Realment vaig formar part de la
llista electoral Independents d’Ascó
per la preocupació de la manca de
política social encaminada a un
tracte igualitari per a tots els veïns
i veïnes, la incoherència i la justícia
WSGMEP RW IP  QSQIRX 4IRWS UYI
un Ajuntament com el d’Ascó,
UYI XË VIGYVWSW WY GMIRXW TIV JIV
polítiques socials encaminades al
benestar de tots els veïns les ha de
potenciar.
La teva vida professional ha estat
vinculada a l’ajuntament d’Ascó, i a

més a més, també has estat molts
anys president del comitè dels
treballadors. Aquests dos aspectes
TSHIRMR¡YMVIRPEXIZEQERIVE
d’encarar els 4 anys d’alcaldia?

i, de l’altra, s’ha de buscar la justa
recompensa als esforços i millores
que cada treballador de forma
individual posi a disposició de tots
els asconencs.

Sóc molt conscient dels problemes
derivats d’aquests dos aspectes,
TIV XERX MR¡YMVER JSVÉE E PLSVE
de gestionar l’Alcaldia. D’una
banda, s’ha de buscar l’equilibri

Quina és la situació actual de
l’Ajuntament? I la del poble?
Just acabem d’arribar a l’Alcaldia
i el que puc dir és que no paren

“un Ajuntament com el d’Ascó, que té
1%'.10600.w'!%/03%1$%136!/!2.%006'!50
encaminades al benestar de tots els veïns les
ha de potenciar”
just de les obligacions i deures
dels treballadors de l’Ajuntament

de venir veïns a demanar feina a
l’Ajuntament. També sóc conscient

l’economia local per tal de generar riquesa i ocupació
al municipi.
Quin repte més important us plantegeu dur a terme a
partir del vostre programa electoral?
)P VITXI QËW MQTSVXERX M EQFMGMÔW ËW PE HMZIVWM GEGMÔ
econòmica i l’impuls de l’economia local a nivell de
territori. Per tant, ens aquests moments estem sumant
els esforços necessaris per fer-nos escoltar sobre les
nostres necessitats i inquietuds de futur, tant a nivell de
la Generalitat com d’Institucions de l’estat.

“Posarem en valor la terra i
donarem suport a l’emprenedoria”

FEDERACIÓ D’INDEPENDENTS DE CATALUNYA (FIC)
%WGÔ  7SPXIV EQF YR PP :E IWXYHMEV E P-RWXMXYX
Pons d’Icart. Empleat públic des de 1996, actualment
EQF I\GIHÊRGME ,E IWXEX TVIWMHIRX HIP 'SQMXÊ HIPW
Treballadors de l’Ajuntament d’Ascó. Per primer cop ha
estat càrrec electe d’aquest Ajuntament, havent assumit
l’Alcaldia. Actual vicepresident del Consell Comarcal
de La Ribera d’Ebre i des de juliol de 2.015 també és
president de l’AMAC (Associació de Municipis en Àrees
amb Centrals Nuclears).

que en funció del nombre de parades de la central
RYGPIEV MR¡YIM\ HI JSVQE HMVIGXE IR PIW RIGIWWMXEXW
de la nostra gent; així doncs, el proper mes d’octubre
comença una parada i moltes persones que han passat
a demanar feina tindran aquesta mancança un temps
coberta.

“La principal prioritat seran
%03%106%0G$51%.36Ü/!'5
social per reduir les despeses que
/%%%0$5Ü!%0G&!5!/)51%
l’economia local per tal de
generar riquesa i ocupació“
Així doncs, quina és la principal prioritat per al
municipi en aquest moment, allò en el que cal
concentrar-hi tots els esforços?
Econòmicament és un Ajuntament sanejat, sens dubte.
Funcionalment és un repte a millorar en aquests quatre
anys que tenim per davant.
La principal prioritat seran les persones, farem una
política social per reduir les despeses que tenen les
famílies avui dia i, a mig i llarg termini, dinamitzarem

Posarem en valor la terra i donarem suport a
l’emprenedoria però, en una primera fase, crearem i
engegarem els plans necessaris per començar amb
la captació d’empreses per tal de pal·liar la manca de
treball que afecta a un sector de la nostra població que
es veu amb la problemàtica de no tenir feina de forma
continuada en la indústria nuclear.
Parla’ns d’algun projecte que t’il·lusioni per aquesta
nova etapa que encetes com alcalde.
Tots els projectes de caire social m’il·lusionen, però
són uns quants els que m’il·lusionen especialment
com la promoció econòmica, la reordenació de les
infraestructures, l’arranjament de zones verdes i, des
de l’equip de govern, farem un esforç en la millora de
l’impacte ambiental i visual del nostre municipi.

“Tots els projectes de caire social
m’il·lusionen especialment”
Des de principis de juliol també ets vicepresident
del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. Què creus
que es pot fer des d’aquesta institució per afavorir
i estimular el creixement dels pobles de la Ribera
Nord?
Tant des del Consorci per al Desenvolupament
Industrial de La Ribera Nord, al qual avui dia Ascó no
en forma part, com des del Consell Comarcal de La
Ribera d’Ebre farem les gestions necessàries per a
dotar aquesta zona de tots els serveis necessaris per
al seu desenvolupament industrial.
Per últim, ens pots donar un lema per aquesta
legislatura?
Molt per fer, que és el nostre dia a dia, i molt per aclarir,
que és la tasca encomanada als nostres advocats.
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JOSEP M. BUIXEDA RUANA

www.asco.cat

Coneixent Ascó, en quines àrees o sectors creus que
pot destacar en un futur el municipi?
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MARGARITA DAURA
BIARNÉS

JOSEP SERRA
SERRA

CRISTINA SERRA
CAVALLÉ

MIQUEL ÀNGEL RIBES
JORNET

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU)

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU)

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU)

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU)

Ascó, 1961. Casada i amb
HSW PPIW8ÊGRMGEWYTIVMSV
de secretariat. Carrera laboral
com a administrativa a
l’empresa privada. Exercint
com a jutgessa de pau
HIWHIP RWEP
i actualment consellera
del Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre. Regidora
de l’Ajuntament d’Ascó en
representació de CiU.

Ascó, 1962. Casat i amb dos
JMPPW8ÊGRMGIRIPIGXVMGMXEX
industrial i línies d’alta
tensió. Actualment treballa
GSQEXÊGRMG%0%6%
operacional al servei de
protecció radiològica de
la C.N. Ascó. Regidor de
l’Ajuntament d’Ascó en
representació de CiU.

Sabadell, 1973. Va arribar
a Ascó l’any 1998. Casada
MEQFYR PP0PMGIRGMEHE
IRGMÊRGMIWUYÏQMUYIW
Actualment treballa en
protecció radiològica
durant les recàrregues a
la C.N. Ascó-Vandellòs per
l’empresa Proinsa. Regidora
de l’Ajuntament d’Ascó en
representació de CiU.

Ascó, 1983. Solter. Enginyer
XÊGRMGMRHYWXVMEPIRIPIGXVMGMXEX
i graduat superior en aviació
comercial i pilot de transport
HIPÏRMEEÊVME%GXYEPQIRX
XVIFEPPEGSQEXÊGRMG
programador de recàrrega
a l’Associació Nuclear
Ascó–Vandellòs. Regidor
de l’Ajuntament d’Ascó en
representació de CiU.

GRUP MUNICIPAL DE CIU. MARGARITA DAURA
)PWQIQFVIWHIPKVYTQYRMGMTEPHI'-9UYIXMRGPLSRSVHIRGETÉEPEVZSPIQETVS XEV
l’oportunitat que ens ofereix Revista d’Ascó per agrair a totes i cadascuna de les 435
TIVWSRIWUYIIRWZERZSXEVIPTEWWEXHIQEMKPEGSR ERÉEUYIIRWZEREXSVKEV
Hem tingut sempre molt clar el
que volem per al nostre poble. Això
precisament és el que ens va portar
a posar-nos en política municipal.

per això que ens trobem a l’oposició.
Ni més ni menys que en el lloc on
ells ens han volgut, a l’oposició.

Així doncs coherents amb el
nostre
convenciment,
exposat
reiteradament durant la campanya
electoral, vam apostar per un govern
d’unitat. Un govern que fos capaç
d’integrar totes les forces polítiques
per a que tots i cadascun dels
Asconencs i Asconenques es sentís
representat en un govern unitari,
perquè sempre hem pensat que la
unió fa la força i ara és hora d’unir
esforços.

Nosaltres estem treballant per fer
una oposició constructiva. Des
d’aquesta posició sabem que també
podem treballar en pro del poble i
volem fer-vos saber que tenim la
ferma voluntat de fer-ho. De fet, ja
ho estem fent. Ho fem per a que el
nostre poble tingui un futur i que les
persones, que són la riquesa més
gran i la garantia de futur d’Ascó,
tinguin una oportunitat i pugin
gaudir de la qualitat de vida que es
mereixen.

Finalment, això no ha estat possible
ja que l’equip de govern, tot i que
va dir públicament que “allargava
la mà”, el dia de la constitució de
l’actual consistori, no ens ha deixat
formar part de l’equip de govern i és

Volíem i volem el millor per Ascó i
creiem que només es pot aconseguir
amb esforç i molt de seny. Estem
esperançats en que aquest seny,
serà l’únic motor que impulsi el dia a
dia del Govern Municipal en aquest

nou mandat i es deixin de banda els
interessos particulars i/o partidistes.
Per això els desitgem molts encerts
en la gestió municipal.
Per
acabar
aquesta
primera
intervenció a Revista d’Ascó, només
dir-vos que estem a la vostra
disposició per a que ens feu arribar
les vostres inquietuts i suggeriments
i que podeu posar-vos en contacte
amb el nostre grup municipal enviant
un correu electrònic a aquesta
adreça: ciu@asco.cat. Tanmateix,
us convidem a seguir-nos a través
de Facebook: Regidors Ciu Ascó.

GENT D’ASCÓ

La superàvia

MARIA RIBES HA ESTAT L’ESCOLLIDA AQUEST
ANY PER L’ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN D’ASCÓ
COM L’ÀVIA LOCAL

Tot just ara li arriba aquest reconeixement, després
d’haver estat l’escollida per l’Associació de la Gent
Gran d’Ascó com l’àvia local, representant al municipi

li agrada dedicar una
"6155&!55'5!51!$%1
exercicis per mantenir la
seva salut en bon estat

La fàbrica de gasoses de Vicent
Biarnés, ubicada a la Carretera
Camposines, i una temporada
a un hotel d’Andorra han estat
només algunes de les moltes
feines que ha desenvolupat al
llarg de la seva vida. Al poble
va continuar treballant al camp
i a la cuina del menjador que hi
havia durant la construcció de la
central nuclear. Ja de més gran, va
ser membre de la junta de jubilats,
on passava l’estona jugant al bingo amb
PIWEQMKYIWYREHIPIWWIZIWKVERWE GMSRW
segons reconeix.
Activa, treballadora i atenta amb tothom, ara viu a casa
HIPEWIZE PPSPEEQFUYMLETEWWEXYRKVETEXHER]W
més de mitja vida. Diu que li agrada dedicar una hora al
dia a caminar i fer exercicis per mantenir la seva salut
en bon estat, així com passar estones jugant amb els
més petits de casa, ells són els que li donen les forces

durant el transcurs de la sisena edició de la Festa dels
Avis de la Ribera d’Ebre, que aquest any s’ha celebrat a
Benissanet, en un emotiu acte que va comptar amb la
presència de la presidenta del Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre, Gemma Carim; la directora dels Serveis
Territorials de Benestar Social i Família, Manolita
Cid; i l’alcalde de Benissanet, Francesc Xavier Arbó.
A la diada festiva, la tivissenca Teresa Saladié va ser
proclamada Àvia Comarcal.
Durant l’homenatge, l’alcalde d’Ascó, Josep Maria
Buixeda li va fer entrega d’una placa commemorativa,
EGSQTER]EHE HYR VEQ HI ¡SVW HI QERW HI PE
presidenta del Consell, Gemma Carim. Va ser moment
de passejar-se pels records, quan va haver de deixar el
poble durant la guerra civil. Cap als trenta anys, en plena

i l’energia necessària per tirar endavant i mostrar
aquesta energia seva tant encoratjadora.

www.asco.cat

època de postguerra, se’n va anar a Barcelona a servir,
on hi va passar gairebé dues dècades. També
va treballar durant dos anys al càmping de
Carles Barceló, a l’Hospitalet de l’Infant,
RWUYIPIWRIGIWWMXEXWJEQMPMEVWZER
fer que tornés a Ascó.
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Nascuda fa més de noranta anys, el sis de Maig de
1923, al si d’una família humil i treballadora,
Maria va ser la petita de tres germans.
El seus pares van ser el Jaume de
Camagrossa, transportista que
també es dedicava a la compra
venda de boscos per a fer
carboneres i vendre llenya; i
la Teresa, que compaginava
la feina de la llar mentre feia
de peó d’un paleta al poble.
Com succeïa amb molts
infants aleshores, la Maria
va haver de deixar l’escola de
molt petita per col·laborar amb
l’economia familiar, treballant
plegant olives o a la verema.
Quan la feina escassejava es
dedicava a cosir el que seria el seu
aixovar, recorda.

Festa Major d’Ascó
DIMECRES 19 D’AGOST
12.00 hores:
Repic de campanes i enlairada de coets d’inici de la
Festa Major.

Nº 1 AGOST 2015

17.30 hores:
Cercavila Corral Kaos. El punt de sortida serà la plaça
del Casal.
Tot seguit, espectacle d’animació infantil al Pla de Vallxiqué.
22.45 hores:
(IWHIP%NYRXEQIRXHIW PEHEHI4YFMPPIWM,IVIYWGET
al Casal Municipal, acompanyats per la Colla Gegantera
d’Ascó i la Xaranga Penya La Riberenya.

DIJOUS 20 D’AGOST
10.15 hores:
Cercavila matinal a càrrec de l’Associació Cultural
pel Foment de la Jota d’Ascó. Durant el recorregut, es
passarà a buscar les Pubilles i Hereus per acompanyarPSWPIW RWEP)WKPËWME
11.00 hores:
'SRGYVWHIKVE XWKIRIVEPMPSGEPEPGEVVIV6MFIVEH)FVI
11.45 hores:
Recol·lecta de fons per a la lluita contra el càncer a la
plaça de l’Església.
12.00 hores:
Missa en honor a l’Arcàngel sant Miquel, patró de la vila.
Serà presidida per Mn. Josep, rector de la parròquia, amb
l’assistència de les Pubilles, Hereus i autoritats.
03VJIÔH%WGÔGERXEVÃHYVERXPE1MWWEMEP REPMX^EVSJIVMVÃ
un concert per commemorar el seu 25è Aniversari.
Tot seguit, inauguració de l’exposició Treballs fets amb
Punt de Creu a la sala polivalent del Casal d’Avis.

8
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Xaranga Penya La Riberenya. Tant la sortida com
l’arribada serà davant del Casal Municipal.
)REGEFEVPE\EVERKEMR¡EFPIWEUYÃXMGWMYRIRXVITÃTIV
a tothom, a la plaça del Casal.

17.00 hores:
Jocs infantils tradicionals a la plaça de l’Església.
Trencar tupins, curses de sacs, bicicletes, cullera i l’ou...
23.00 hores:
A la plaça del Casal, taller de circ Ludi Planet per a
tots els nens i nenes. Els menors de 6 anys han d’anar
acompanyats d’un adult.
Al Casal Municipal, pregó de Festa Major a càrrec del
Sr. Miquel Salvadó Llop, guitarrista i músic d’Ascó.
Homenatge a la Sra. Maria Ribes Montaña, escollida
Àvia d’Ascó 2015.
Homenatge a la Sra. Carme Domènech Pascual,
escollida Dona Treballadora d’Ascó 2015.
Comiat i proclamació de les Pubilles i Hereus d’Ascó
2014-2015.
Ball amb el Grup MALAMBO’S.
02.30 hores:
Dj’s MC KNIGHT + TROY a la plaça del Casal.
Homenatge al Sr. Francisco Querol, fundador i president
de la Xaranga Penya La Riberenya.
Xaranga pels carrers de la població a càrrec de la

18.00 hores:
Recol·lecta de fons per a la lluita contra el càncer a la
carretera Camposines.
De 18.00 a 21.00 hores:
4EVGMRJERXMPEQFMR¡EFPIWEPGEVVIV9RMÔ
De 19.00 a 21.30 hores i de 22.30 a 24.00 hores:
Parc Juvenil & Adult amb emocionants atraccions,
davant del Pavelló cobert.

PROGRAMA D’ACTES 2015

(Programa inicial)

19.00 hores:
Vaquetes a la plaça de bous, instal·lada a la zona del
Rojar.
19.30 hores:
Ball amb l’Orquestra TANGARA al Casal Municipal.

DIVENDRES 21 D’AGOST
11.00 hores:
Missa en honor a santa Paulina, patrona d’Ascó.
11.00 hores:
Concurs de tir al plat local, organitzat pel Club de Tir al
Plat Pla de l’Ovella.
12.00 hores:
Curses de natació i parc aquàtic a les Piscines
Municipals.

De 18.00 a 21.00 hores:
4EVGMRJERXMPEQFMR¡EFPIWEPGEVVIV9RMÔ
De 19.00 a 21.30 hores i de 22.30 a 24.00 hores:
Parc Juvenil & Adult amb emocionants atraccions,
davant del Pavelló cobert.
19.00 hores:
Vaquetes a la plaça de bous, instal·lada a la zona del Rojar.
19.30 hores:
Concert amb l’Orquestra NUEVA ETAPA al Casal
Municipal.
21.00 hores:
Partit de futbol de Tercera Catalana al Camp Municipal
d’Esports.
FC ASCÓ B – AEM LLEIDA
24.00 hores:
Ball amb l’Orquestra NUEVA ETAPA al Casal Municipal.
00.30 hores:
A la carpa instal·lada al carrer de la Farinera
ELS CATARRES
PROJECTE MUT
Dj’s COREY SMITH + PERE BARCELÓ

17.00 hores
Festa del Riu 2015 a càrrec del Club Nàutic Ascó. Cursa
de puntones, pal ensabonat, cursa de natació i tirada de
melons i síndries.
8SXWIKYMXHIWHIPE4PEÉEHIP6MYM RWPE4PEÉEHIP
Casal: 2a Birra Nàutica, correbars amenitzat per la
Xaranga Penya la Riberenya.
#birranautica#festadelriuasco2015
Club Nàutic Ascó

9
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00.30 hores:
A la carpa instal·lada al carrer de la Farinera
CULTRUM
FESTA SPACE ELEPHANTS

www.asco.cat

24.00 hores:
Ball amb l’Orquestra TANGARA al Casal Municipal.

DISSABTE 22 D’AGOST
09.00 hores:
Torneig de petanca local a les pistes municipals de
petanca, organitzat per l’Associació de la Gent Gran
d’Ascó.
11.00 hores:
Missa en honor a sant Gregori, copatró d’Ascó.

Nº 1 AGOST 2015

11.30 hores:
Curses pedestres a la Rambla, a càrrec del Club
Atletisme Ascó.
8SXWIKYMXHMZIVXMXWMR¡EFPIWEUYÃXMGWEPWZSPXERXWHIP
Casal Municipal.
16.00 hores:
'SRGYVWHITIWGEMRJERXMP RWEER]W EPVMY
organitzat per la Societat de Pescaires Esportius La
Tartanya.
La concentració serà al Bar Anita a les 15.00 h.

00.30 hores:
A la carpa instal·lada al carrer de la Farinera
OQUES GRASSES
LA PEGATINA
Dj’s de la Flaix FM JORDI VELIZ + ALBERTO UZBEQUE

DIUMENGE 23 D’AGOST
10.30 hores:
Missa dominical.
12.00 hores:
Ball de Vermut amb el Grup MALAMBO’S al Casal
Municipal.
17.00 hores:
Xaranga per a petits i grans pels carrers de la població
a càrrec de la Xaranga d’Ascó La Mosca Negra. Se
sortirà de la Rambla.
8SXWIKYMXHMZIVXMXWMR¡EFPIWEUYÃXMGWEPWZSPXERXWHIP
Casal Municipal.
De 18.00 a 21.00 hores:
4EVGMRJERXMPEQFMR¡EFPIWEPGEVVIV9RMÔ
De 19.00 a 21.30 hores i de 22.30 a 24.00 hores:
Parc Juvenil & Adult amb emocionants atraccions,
davant del Pavelló cobert.
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24.00 hores:
Ball amb l’Orquestra LA PRINCIPAL DE LA BISBAL al
Casal Municipal.

18.00 hores:
Animació de carrer a la carretera Camposines.
Rum-Rum Trasto Karts, Babarots, La Troupe de Malabó,
Batek Batucada, Bandarra Street Orquestra.
De 18.00 a 21.00 hores:
4EVGMRJERXMPEQFMR¡EFPIWEPGEVVIV9RMÔ
De 19.00 a 21.30 hores i de 22.30 a 24.00 hores:
Parc Juvenil & Adult amb emocionants atraccions,
davant del Pavelló cobert.
19.00 hores:
Vaquetes a la plaça de bous, instal·lada a la zona del Rojar.
19.30 hores:
Concert amb l’Orquestra LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
al Casal Municipal.
20.00 hores:
Partit de futbol de Tercera Divisió Nacional - Grup V al
Camp Municipal d’Esports.
Primer partit de lliga
FC ASCÓ – VILAFRANCA FC

19.30 hores:
Espectacle musical LA VUELTA AL MUNDO EN 80
MINUTOS al Casal Municipal.
21.00 hores:
Correfocs a càrrec del Grup de Diables d’Ascó i colles
invitades.
23.30 hores:
FOCS D’ARTIFICI aeroaquàtics a la vora del riu.
24.00 hores:
Ball amb l’Orquestra HIMALAYA a la plaça del Casal.

ENTREVISTA AL REGIDOR DE FESTES

Josep Jaimot

“LES FESTES DONEN VIDA AL POBLE”
Em fa molta il·lusió, amb moltes
ganes de treballar, per descomptat,
i amb la voluntat expressa de que la
gent s’ho passi d’allò més bé.
5YÊWMKRM UYIRPIWJIWXIWTIP
poble?
Són uns dies molt importants. Ve
molta gent de fora, gairebé doblem
el número d’habitants i això dóna

Participa

ENVIA UNA FOTOGRAFIA
A
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molta vida al poble.
Quin acte s’ha reservat a l’agenda?
Tots són prou importants i
engrescadors. Pot ser el plat fort
són els concerts de la tarda, però la
programació és prou complerta per
a tots els gustos.
Aquest any s’ha trobat una
programació que pràcticament
estava tancada, quins canvis
esperen en el futur?

Caldrà anar veient com va tot, però
en principi tenim pensat prescindir
de les ‘vaquetes’, és un acte que tal
i com està ideat no té gaire sentit.
També treballarem intensament per
aconseguir que en el programa no
es solapin tant els actes, ara mateix
ens sembla que la proposta és
excessiva i divideix la participació.
Un missatge als veïns?
Que gaudeixin al màxim de la festa
amb un bon esperit de germanor!

Es publicarà una selecció de les millors
iimatges en el proper número. S’han
im
d’enviar,
en bona resolució, al correu:
d
d’e
’

participa@asco.cat
pa

Bona Festa Major!
B
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Breus
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Com encara les seves primeres
festes com a representant
municipal?

EL CLUB HANDBOL ASCÓ ORGANITZA DE NOU UN
CAMPUS

MEGAFESTA AQUÀTICA
PELS MÉS MENUTS

Aquest any, el Club Handbol Ascó ha dicidit reprendre una de les activitats
que feia temps no organitzava, es tracta del campus d’estiu en el que hi
van participar vint-i-cinc nenes de tota la comarca en categories des de
TVIFIRNEQÏ RWEPIZÏ)PWIRXVIREQIXWIWZERGSQFMREVEQFEPXVIWEGXMZMXEXW
GSQXEPPIVWHIGYMREKMQGERIWQERYEPMXEXWM RWMXSXZERJIVYREWSVXMHE
en piragua des de la veïna població de Flix, així com una visita a la televisió
local. Una pecualiritat d’aquest campus és que es va apostar per jugadores
de la casa. Anna Nogales, Laia Serra, Agnès Abella i Olga Pena, totes elles
jugadores de l’equip sènior del CH Ascó, en van ser les entrenadores.

Un any més, la piscina municipal
va acollir la Megafesta Aquàtica
on els nens i nenes del poble s’ho
van passar d’allò més bé amb els
MR¡EFPIWPEQÙWMGEMIPWNSGWUYIIPW
animadors tenien preparats pel més
petits de la casa.

Nº 1 AGOST 2015
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ELS NENS I NENES D’ASCO GAUDEIXEN
AMB L’ESPLAI

ÈXIT D’AFLUÈNCIA A L’ESCOLA D’ESTIU

Aquest estiu els nens i nenes d’Ascó han pogut gaudir
un any més de l’Esplai d’Estiu que ha organitzat
l’Ajuntament del municipi.

Entre el 29 de juny i el 10 de juliol més de 200 asconencs
i asconenques han participat a les diferents activitats
organitzades amb motiu de l’Escola d’Estiu.

Aquest any, els prop de cinquanta infants que han assistit
a l’esplai, s’han dividit en tres grups: els petits, els mitjans i
els grans, i cada setmana s’ha tractat una temàtica diferent,
fent-ho molt més divertit per als menuts.

Un any més, la regidoria de cultura ha programat un bon
grapat de tallers, sortides i cursos dirigides a joves i
adults per fer que les primeres setmanes de l’estiu fóssin
molt més entretingudes. Tots els que s’hi han apuntat
han pogut gaudir per exemple d’activitats tant diverses
com fer piraguïsme per l’ebre, assistir a tallers de cuina
catalana, aprendre a fer manualitats amb trapillo, rutes
amb segway, cursos d’anglès, etc.

La realització de diferents manualitats i jocs durant
l’esplai ha fet que el juliol fos molt més entretingut
pels que hi han format part. A més, durant aquestes
setmanes també han fet alguna sortida per la comarca
per tal conèixer els indrets del voltant.
Un dels inconvenients més grans que té l’estiu és la calor,
però gràcies a l’aire condicionat del Casal Municipal i del
Pavelló d’Esports l’han suportat millor, a més a més, tots
els grups de nens han passat per la piscina per poder
divertir-se i refrescar-se a la vegada.

Les nits a la fresca han tingut molt d’èxit i s’han
organitzat des de classes de zumba, a rutes amb
bicicleta pels carrers del poble, jocs i música a les
piscines, musicals de titelles, concerts o cinema a la
fresca.

ASCÓ ASSUMEIX LA PRESIDÈNCIA
DE L’AMAC PER UN ANY
%WGÔLEEWWYQMXEUYIWXQIWHINYPMSPPETVIWMHÊRGMETIVXSXYRER]HI
l’Associació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC),
després de rellevar en el càrrec a l’anterior presidenta, l’alcaldessa
d’Almaraz, Sabina Hernández. L’alcalde d’Ascó, Josep M. Buixeda,
n’és el president i l’alcalde de Cofrentes, Salvador Honrubia és el
vicepresident. Per la seva banda, el regidor de protecció civil de
l’Ajuntament d’Ascó, Xavier Serra, serà l’encarregat d’assistir a les
GSQMWWMSRWHIXVIFEPPIWTIGÏ UYIWUYERJEGMRVIJIVÊRGMEEXIQIW
de protecció civil.
L’AMAC, constituïda l’any 1988, engloba les vuit zones nuclears
que existeixen al conjunt d’Espanya i, segons els estatuts de
PIRXMXEX GEHE ER] YRE ^SRE REWWYQIM\ PE TVIWMHÊRGME )PW
principals eixos d’activitat de l’Associació es basen en tres pilars
IWXVEXÊKMGW HI XVIFEPP UYI WÔR PE TEVX HI TVSXIGGMÔ GMZMP PE TEVX
de desenvolupament econòmic i la part de relacions exteriors i
MRXIVGERZMHI\TIVMÊRGMIW
Des de l’Ajuntament d’Ascó es treballarà per afavorir que els
fons aportats a l’AMAC permetin donar validesa als projectes de
l’entitat, que són uns projectes que han de ser sostenibles, han
de generar ocupació i que contribueixin a un desenvolupament
econòmic del territori.

L’ENTREVISTA

Salvador Florido
Tots els regidors hem pres consciència de quin és l’àmbit de
les nostres regidories, en el sentit de conèixer quin personal
tenim, conèixer els projectes que estaven en marxa, saber
en quina fase d’execució es troben i, a partir d’aquí, tant
l’alcalde com jo mateix, ens hem dedicat més al personal
MEEXIRHVIXSXEPEKIRXUYI RWEVEIRWLERHIQEREXHI
parlar en nosaltres, que és molta.
En quina situació es troba la EPEL “Ascó Serveis”? Quina
aposta fa l’ajuntament en relació a aquesta empresa?
Bé, tal com vam dir en la campanya electoral, el primer
que faríem era cessar progressivament l’activitat de la
EPEL “Ascó Serveis”. Per tal que fos així, vam fer el consell
d’administració de la EPEL, presidida per l’alcalde, i en
l’ordre del dia s’establia el fet de cessar la nova activitat
de la EPEL, és a dir, aturar tots aquells projectes que no
s’havien començat i aturar a la vegada totes aquelles
adjudicacions que estaven en marxa. Pel que fa a les
concessions, haurem d’esperar segurament a que acabi el
termini d’aquestes adjudicacions.
Com a conseqüència d’això, el segon punt que vam aprovar
va ser, una vegada que la EPEL no tingués activitat, no tenia
sentit comptar amb un director general en plantilla -com
hi havia llavors- i, per tant, el següent punt va ser cessar
EUYIWX GÃVVIG ËW E HMV PEGSQMEHEQIRX HI PE KYVE HIP
director general i les funcions pròpies d’aquest càrrec les ha
assumit directament l’alcalde, com a president del consell
d’administració de la EPEL “Ascó Serveis”.
Dins de la EPEL, com està l’adjudicació de les piscines?
Bé, per a que la gent es faci una idea de com ha evolucionat
EUYIWXTVSNIGXIWLEHIWMXYEVE REPWHIUYERIW
va adjudicar a l’empresa EMCOFA, que va fer fallida i
això va comportar unes despeses molt importants per
al municipi. Posteriorment es va encarregar un altre
projecte, amb un cost que rondava els 150 mil euros,
REPQIRX PSFVE  IW ZE EHNYHMGEV E PIQTVIWE :-%7 -
CONSTRUCCIONES. Aquest projecte, però, tenia greus
carències i ens generava seriosos dubtes que per si
sol funcionés. No incloïa les instal·lacions per calentar
l’aigua, no hi havia l’estudi de viabilitat econòmica fet,
no sabíem quant ens costaria mantindre aquestes
instal·lacions i, a més, no hi havia el projecte de l’ús
VEGMSREP HI PIW MRWXEPxPEGMSRW TIP ¡Y\ HI TIVWSRIW UYI
podrien utilitzar-la, quatre conceptes bàsics a l’hora
d’adjudicar un projecte d’aquesta envergadura.

Per tant, ara comencem un concurs d’idees per veure
UYMRËWPIHM GMUYIVIEPQIRXZSPIQUYIHSRMWEXMWJEGGMÔ
a les necessitats d’una instal·lació d’aquest tipus, però
amb una envergadura adequada a la població que tenim
i, sobretot, amb un cost de manteniment assumible per
un futur, que això és una de les preocupacions que aquest
equip de govern tenim per no condicionar i hipotecar el
pressupost futur.

“el que realment ens pot garantir
%$./.1'6536(%Ø0/%!1$%!5!
'1%51%06'0&%/1%(50.w'!%/0
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Doncs, primer de tot hem hagut de conèixer tot allò que
estava en marxa com l’escola d’estiu, l’esplai, els temes
de cultura, activitats que ja s’estaven duent a terme i que,
lògicament, les hem tirat endavant.

Així doncs, l’empresa VIAS I CONSTRUCCIONES, en vista
que no se signava l’acta de replanteig, ens va enviar un
burofax sol·licitant resoldre el contracte. Nosaltres després
d’haver fet totes les consultes jurídiques i tècniques i
després d’analitzar la situació de com estava el projecte
-el cost, la licitació i l’execució- vam decidir que el millor
era indemnitzar amb el 2 per cent del cost de l’obra a
l’empresa adjudicatària i agafar aquest projecte des de
zero. Així doncs, volem un projecte a mida i a l’abast de les
necessitats del poble d’Ascó, tenint en compte que som
1.777 habitants i que les instal·lacions s’han d’adequar a
PÙWMEPEYXMPMX^EGMÔIRJYRGMÔHIP¡Y\HIKIRXEYXMPMX^EVPE
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4EVPERWHIPEHMZIVWM GEGMÔIGSRÓQMGEUYIZIYWTIP
municipi. Què opines d’enfortir el tàndem turisme i reindustrialització?
En aquesta nova etapa, apostarem molt fort per la reindustrialització del nostre municipi, estem cremant
el nostre futur si no ens posem de valent a fer tots els
esforços necessaris per portar treball i empreses noves
al nostre poble. Construir obres, fer festes, crear noves
instal·lacions... és molt fàcil, només fan falta diners per
fer-ho. Però el que realment ens pot garantir el futur com
ETSFPIËWXIRMVJIMREMGVIEVIPWPPSGWHIXVIFEPPWY GMIRXW
per mantenir l’activitat i la població i en això és en el que
treballarem de valent des del nou consistori.
El turisme, tal i com estava plantejat per l’anterior
Ajuntament era una disbauxa, portar turistes a cop de
talonari, fer unes infraestructures caríssimes que no
garantien l’èxit del model, etc. Per pensar amb el turisme
s’hauria d’haver començat a treballar 30 anys abans; avui
en dia, el nostre casc antic està pensat per la comoditat
dels veïns que hi viuen, s’han enderrocat cases, s’han fet
escales de marbre, s’han posat baranes d’acer inoxidable,
etc. i recuperar un aspecte medieval del nostre municipi té,
avui en dia, un cost inassolible.
Posar en valor el nostre patrimoni històric és una obligació
per qualsevol Ajuntament.

Revista d’

Salvador, ja fa més d’un mes que heu constituït el
consistori, en quin punt us trobeu? Quines accions heu
dut a la pràctica?

COMARCA

Ribera d’Ebre, terra d’oportunitats

Nº 1 AGOST 2015

EL CONSELL COMARCAL ENCETA NOVA ETAPA
AMB L’ALCALDESSA DE VINEBRE, GEMMA CARIM,
AL CAPDAVANT
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En un acte multitudinari, amb més de 200 assistents,
MRXIRW M IQSGMSRERX RW E HEVVIVE LSVE PEPGEPHIWWE
de Vinebre, Gemma Carim, va ser nomenada nova
presidenta del Consell Comarcal amb el suport de
Convergència i Unió, la
Federació d’Independents
i Esquerra Republicana, en
substitució del tivissenc
Jordi Jardí.
Durant l’acte de possessió,
19 consellers i conselleres
van passar a formar part
de l’equip que a partir
d’ara gestionarà la nova
legislatura. Entre ells,
l’alcalde d’Ascó, Josep
Maria Buixeda, que va
fer una crida per sumar
esforços davant la creixent
i
preocupant
situació
de
desindustrialització
que pateix la comarca en els darrers anys. En aquest
mateix sentit, la creació de llocs de treball va ser una
constant màxima que es va anar repetint en totes les
intervencions dels nous interlocutors comarcals.
El diàleg i la necessitat de consens a l’hora d’assolir
objectius comuns són una de les prioritats que el
nou Consell es fixa per potenciar com cal la realitat
d’un territori com la Ribera d’Ebre, que presenta una
munió de possibilitats. Aquesta serà la principal

tasca del nou equip durant els propers quatre anys de
legislatura.
En nom de la FIC, l’alcalde d’Ascó, Josep Maria Buixeda,
es va mostrar contundent:
“S’han d’unir esforços, i
trobar alternatives a la
tragèdia per la pèrdua de
treballs que suposarà el
tancament de la fàbrica
de Flix”. El propi Buixeda
ha alertat que el seu poble
es pot arribar a trobar una
situació semblant en un
futur amb el tancament de
les nuclears, per això ha dit
que la “desindustrialització
no és un problema del nord
o del sud sinó de tota la
Ribera d’Ebre”, una dificultat
que implica una política ben
coordinada i conjunta.
Per la seva banda, la nova presidenta, Gemma Carim,
demana “ajuntaments forts i un Consell benavingut”.
9RMXEX TPYVEPMXEX GSRWIRW M GSR ERÉE WIVER IP WIYW
pilars per assolir projectes, segons les seves paraules.
Per aconseguir-ho potenciarà el treball en equip amb
la creació de comissions on tots els grups hi estiguin
representats, “per governar amb el màxim consens i per
a tots els pobles de la comarca”.

Per descobrir
Endevina quin racó d’Ascó es troba ocult en aquesta
foto. Envia la resposta al mail:

participa@asco.cat
En la propera revista desvetllarem la resposta i el nom dels
encertants

F.C. Ascó: un equip, imparable
EL FC ASCÓ TORNARÀ A LLUITAR AQUESTA
TEMPORADA PER ASPIRAR NOVAMENT ALS PLAY
OFFS D’ASCENS A 2ª B

Amb totes les mirades posades en

l’històric debut a la Copa del Rei,
amb l’eliminatòria que es disputarà
a partit únic al Municipal de Reus, el
proper 2 de setembre, el Futbol Club
d’Ascó és l’entitat de la població
amb més projecció local i comarcal,
i un dels clubs més importants a la
Ribera d’Ebre, que fomenta entre

FITXA TÈCNICA
Nom: Futbol Club Ascó
(FC Ascó)
President: Miquel Pérez
Jugadors: 239
Equips: 15
els seus més de 230 jugadors els
valors de l’esport i el joc col·lectiu.
Amb un pressupost de 370.000
euros es converteix en l’entitat
municipal més important, amb
unes instal·lacions de primer nivell,
a l’alçada de les necessitats dels
homes que entrena Miguel Rubio,
EQF YR GEQT HI KIWTE EVXM GMEP
que acull els enfrontaments de
l’escola de futbol, i un camp de
gespa natural, amb capacitat per

15

a 1000 espectadors, escenari dels
partits de 3ª divisió.
Des de la seva creació l’any 2010,
ha basat el seu esforç principal en
crear una gran escola de futbol,
amb 15 categories que van des del
TVIFIRNEQÏ RWEPEQEXIYVHIlS
l’equip de 3ª divisió. Joves d’Ascó i
de la Ribera d’Ebre i si cap d’altres
comarques com la Terra Alta,
creixen temporada a temporada
amb l’esport com un dels puntals
dins la seva formació. De fet, són 4
els equips que van celebrar l’ascens
de categoria la passada campanya
(Benjamí, Aleví, Cadet i 3ª catalana).
Ara s’enceta un nou projecte que
té un objectiu primordial: assolir el
desitjat ascens que va esperonar
E XSXE PE GMÔ EWGSRIRGE HYVERX PE
darrera temporada i que tot just es
va esvair en l’últim moment. Amb
l’esperit lluitador i de superació
que sempre ha caracteritzat a
aquest club, per davant resta un any
il·lusionant on la plantilla espera
rebre el suport encoratjador de la
WIZEE GMÔ

Revista d’

Després d’una llarga i intensa
temporada, amb el títol de campions
al sac i ben lligat, el conjunt
asconenc inicia un nou projecte
a Tercera Divisió. Serà el quart de
l’entitat dirigida per Miquel Pérez,
que comptarà una temporada més
amb Miguel Rubio a la banqueta,
i una plantilla que combinarà
jugadors que han estat claus en els
Ê\MXWEWWSPMXW RWEVEQËWXSXEYRE
sèrie de reforços, nous talents que
arriben per potenciar al màxim el joc
de l’equip. Entre les incorporacions
destaquen, de moment: el porter
Sergio López (CF Badalona), el
migcampista Miki Massana (AEK
Larnacas) i el davanter Eric Llopis
(Alavés B). Pau Ripoll, Oriol Vallespí
i Alexis Pedraza s’incorporen del
juvenil al primer equip, mentre
que Genís Cañas (Torredembarra)
i Ivan Montané (FC Vilafranca)
realitzaran la pretemporada amb
l’equip que podria fer una o dues
incorporacions més abans de
XERGEVHI RMXMZEQIRXPETPERXMPPEHI
cara a la propera temporada.

www.asco.cat

ENTITATS

LA CONTRA
AL NATURAL

Lo Blauet
Com és?
És un petit ocell de colors
llampants; pel dors és blau
verdós elèctric, als costats del
coll i la part inferior és de color
ataronjat. Fa uns 16 cm de
llarg. Els mascles tenen el bec
fosc, mentre que les femelles
tenen la base del bec una mica
taronja. Les potes són petites i
de tonalitat vermellosa.
Què menja?
S’alimenta bàsicament de
peixos, però pot pescar també
granotes, crancs i petits
insectes aquàtics.
Després de menjar, treu una
bola d’espines i escates
anomenada egagròpila.
On fa el niu?
Fa el niu en un forat d’uns 50-100
cm de llarg, folrat d’arestes de
TIM\IRYRXEPÙWHIXIVVE RE
La femella pon dues vegades

EL MOIXÓ 10
cada any uns 6-7 ous de color
blanc; ambdós pares els
incuben durant uns 20 dies. Els
pollets comencen a volar cap
als 25-27 dies.
On viu?
Viu als rius i estanys d’aigües
netes.
És un ocell sedentari al nostre
país, però en molts llocs ha
desaparegut a causa de la
contaminació de l’aigua o de la
destrucció de la vegetació de
ribera.
A Ascó se’l pot observar amb
facilitat a la vora del riu Ebre.
Sabies què...?
El bec i el cap del blauet va
inspiar el disseny del tren bala
japonès. Els enginyers van
observar la manera que el blauet
es capbussava. Van millorar un
10% la velocitat del tren.
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