Urbanisme
Ca don Àngel es convertirà en
un centre d’educació per a la Pau

Els tràmits per rehabiltar Ca don Àngel començaran enguany

L’Ajuntament d’Ascó ha adquirit Ca don
Àngel amb la intenció de situar-hi un
centre d’estudis vinculat al Consorci Memorial de la Batalla de l’Ebre (COMEBE).
El projecte contempla la rehabilitació del
vell edifici, d’uns 600 metres quadrats, i
també dels aproximadament 2.000 metres quadrats del solar adjacent per tal
d’adequar-lo a una iniciativa singular
dins dels municipis que acolliran centres
relacionats amb els espais de la Batalla
de l’Ebre.
Batea, Vilalba, La Fatarella, Corbera, Gandesa i Móra d’Ebre comptaran
amb diversos centres d’interpretació,
petits museus temàtics que explicaran

diversos aspectes de la guerra. L’antiga
residència del doctor Galvàn complementarà aquesta oferta i esdevindrà una
aula didàctica per on passaran alumnes
d’educació primària, secundària i universitària l’objectiu de la qual serà la
d’educar a les noves generacions en la
cultura de la pau, el foment del diàleg, de
la mediació i el rebuig de la violència per
a solucionar els conflictes. El COMEBE
ja s’ha posat en contacte amb diversos
pedagogs i amb la Universitat Rovira i
Virgili per tal de definir aquests estudis.
L’Ajuntament, de la seva banda, pretèn
començar durant el 2009 els tràmits per
a rehabilitar l’edifici i l’entorn.

L’Ajuntament busca fòrmules per
protegir el Castell d’Ascó i el seu entorn
El consistori analitza quina és la millor
fòrmula d’actuació per protegir el castell, davant la progressiva degradació
que ha anat patint al llarg dels anys.
El principal escull que ha de superar
l’Ajuntament per poder començar a
treballar és el fet que l’espai és privat i
compartit entre diversos propietaris, la
qual cosa impedeix avui per avui iniciar
cap mena d’obres.
Tot i això, l’equip de govern és plenament conscient del mal estat en què es
troben les restes i per aquest motiu està

estudiant totes les opcions possibles per
tal de poder, com a mínim, assegurar i
estabilitzar unes ruïnes que eventualment poden arribar a suposar un perill
degut al risc d’esfondrament. La intenció municipal immediata és aconseguir
l’estabilització del castell, però l’objectiu
final és la d’adequar tant les ruïnes com
l’espai de l’entorn amb un projecte arquitectònic que permeti la conservació
de les restes per tal de poder acollir
visites així com que els veïns puguin
accedir-hi amb seguretat i comoditat.
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Ascó enllestirà
enguany la seva
Agenda XXI
L’empresa Limonium i l’Ajuntament
d’Ascó impulsen l’elaboració de
l’Agenda XXI, un document que centenars de municipis d’arreu del món
han anat elaborant des de que l’any
1992 la conferència de Nacions Unides a Rio de Janeiro va aprovar un
pla d’acció per al desenvolupament
sostenible. L’Agenda XXI consisteix en
elaborar una diagnosi del municipi amb
la major participació social possible i,
a partir d’aquesta, obtenir una guia de
polítiques municipals de sostenibilitat.
Actualment, l’empresa Limonium està
perfilant aquesta diagnosi, que estarà
llesta durant el primer trimestre de
2009. Més endavant es faran públiques
les conclusions d’aquest anàlisis i les
polítiques concretes que se’n derivin.
Qui vulgui participar en l’elaboració de
l’agenda XXI o seguir la seva evolució
podrà fer-ho en les properes setmanes
des de la plana web municipal, www.
asco.cat

ANAV s’implica
en el Nadal a Ascó
i fa possible la
pista de gel
L’empresa gestora de les tres centrals nuclears catalanes, ANAV, i
l’Ajuntament d’Ascó van signar a finals
de desembre un conveni gràcies al qual
el consistori ha rebut 22.000 euros,
amb els que ha pogut contractar una
pista de patinatge sobre gel, a banda
de continuar programant les activitats
tradicionals nadalenques. Aquest conveni és fruit d’una nova relació iniciada
entre l’Ajuntament i la direcció d’ANAV,
basada en l’impuls de polítiques socials
i per fomentar la participació de la principal empresa de la zona en la vida pública del municipi. L’ampliació d’horaris
i personal de la llar d’infants també ha
estat conseqüència d’un conveni similar entre el consistori i ANAV.
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L’Ajuntament i ANAV pacten subvencions de
fins a 6.000 euros per a estudis universitaris

Alumnes del CEIP Sant Miquel, durant el darrer festival escolar

El ple municipal de desembre va
aprovar amb la unanimitat de tots els
grups polítics un increment substancial de les subvencions municipals
per als estudiants, que especialment
afecten els universitaris. L’Ajuntament
i l’Associació Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV) signaran properament un
acord que permetrà que els estudiants
universitaris que triïn unes titulacions
concretes que seran afins a les feines
de la central nuclear però que encarar estan per determinar rebin una

subvenció de 6.000 euros quan acabin la carrera, quantitat que aportarà
íntegrament ANAV. L’Ajuntament, de
la seva banda, subvencionarà amb
3.000 euros tots aquells altres estudiants que escullin una carrera que no
estigui inclosa dins l’acord amb ANAV.
L’objectiu municipal d’aquesta iniciativa és incentivar la formació universitària entre el veïnat en general i incentivar també la contractació de personal
qualificat a la central nuclear. Tindran
dret a aquestes subvencions tots els

alumnes que acabin els estudis dins
el període establert pel pla d’estudis,
però aquesta quantitat s’anirà reduint
progressivament fins al 60% a mesura que la finalització dels estudis
s’allargui més anys del previst. A més
a més, el darrer plenari va aprovar
concedir un ajut de 12 euros per crèdit
matriculat a tots els estudiants universitaris, d’un ajut addicional per transport de 180 euros per curs si estudien
a la província de Tarragona o de 250
euros si ho fan fora. Les subvencions
anteriors contemplaven un ajut de 700
euros anuals sense tenir en compte
les assignatures que l’alumne estava
cursant, de manera que un estudiant
que fes només una assignatura rebia
la mateixa quantitat que un altre que
estudiés dues carreres simultànies. La
nova reglamentació que fixa un ajut
de 12 euros per crèdit matriculat té la
funció d’evitar aquests desajustos i de
premiar als estudiants de forma més
justa.
L’Ajuntament també ha aprovat nous
ajuts per als estudiants de secundària
que s’hagin de desplaçar per diversos
motius fora de l’àrea educativa d’Ascó.
Rebran 180 euros per curs si estudien
a menys de 30 km del municipi i de
250 si la distància és major.

sumari
Nova ampliació del
polígon industrial

Futur centre d’estudis
de la Batalla d’Ebre

Mig miler de visites
a l’oficina de Turisme

L’Ajuntament construeix una segona
nau industrial per atraure noves empreses al municipi.

Ca don Àngel serà la seu d’un centre
d’Educació per a la Pau del Consorci Memorial de la Batalla de l’Ebre.

L’ Oficina de Turisme ha rebut més de
mig miler de visites en els seus primers cinc mesos de funcionament.
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Economia

Editorial
ha agafat una velocitat de creuer.
Ara, el compromís és ferm per fer-lo
permanent.
Creiem que el més adient avui en dia
és un format breu i una periodicitat
com més alta millor, de manera que
el veïnat tingui a l’abast informació
d’interès i actual. Per això, aquest
butlletí serà bimensual. L’opinió tindrà un lloc destacat en aquestes
planes, que també volen reflectir la
pluralitat política que va sorgir de les

Breus

Ampliació del polígon industrial per
donar cabuda a noves empreses

La normalitat com a premissa
El butlletí que el lector té a les
mans representa la voluntat de
l’Ajuntament d’Ascó de donar a
conèixer l’acció municipal. Tant
les actuacions aconseguides com
la planificació de futur. Ni més, ni
menys. Aquest primer butlletí arriba
oportunament per festes de Nadal,
un any i mig després de les últimes
eleccions municipals. L’explicació
és clara: el nou equip de govern de
CiU (4 regidors) i PSC (1 regidor) ja

consulta-ho a www.asco.cat

urnes. A partir del pròxim número,
cada grup polític amb representació
municipal comptarà amb un espai
d’opinió.
El principi de neutralitat està recollit a l’Estatut de Catalunya de 2006
com a premissa pels mitjans de comunicació públics. Aquest modest
butlletí ho és i, amb total normalitat,
pretén convertir-se en una eina útil
de relació entre el veïnat i el seu
ajuntament.
Les obres de la segona nau industrial acabaràn a finals del mes de gener

Turisme
Més de mig miler persones passen per l’Oficina de Turisme

Diversificar l’economia local. Aquesta
és la premissa principal que regeix la
política econòmica de l’Ajuntament, que
després de culminar una primera nau industrial de 2.000 metres quadrats n’ha
començat una de nova, de les mateixes
dimensions. De moment, la primera nau
està totalment compromesa i pròximament s’hi instal·laran empreses de manteniment industrial, de manufactures
d’alumini i de manteniment elèctric, entre d’altres. El consistori pretén aprofitar
l’efecte iman del complex nuclear per tal
d’atraure empreses que tant poden estar vinculades a aquesta indústria com
a d’altres, de manera que es vagi configurant al municipi un teixit industrial més

ampli del que disposem ara i que permeti
una diversificació econòmica real.
Tant les noves naus industrials com el
sòl on s’ubiquen són de propietat municipal, i l’Ajuntament les ofereix en règim
de lloguer i també de compra, a preus
competitius. Per a aquesta ampliació del
polígon l’Ajuntament ha aconseguit una
subvenció del Ministeri d’Industria d’uns
300.000 euros i compta també amb un
crèdit sense interessos. Tot i la incertesa sobre l’evolució de la crisi econòmica,
la perspectiva de creixement industrial a
Ascó és, de moment, molt positiva, ja que
hi ha diferents empreses que ja s’han interessat en implantar-se a la segona nau
que tot just s’està construint.

Imatges dels dos models diferents de plafons que s’han instal.lat als llocs d’interès històric

Des de la seva obertura el 25 de juliol
passat, l’Oficina de Turisme ha rebut ja
544 visitants, dels quals 44 són ciutadans estrangers, la majoria de països
de la Unió Europea i principalment
francesos i anglesos. El grup majoritari
de persones que ha atès l’oficina són
veïns d’Ascó (221). Per això mateix, el
consistori fa una valoració positiva del
primer semestre de funcionament de la
primera eina de difusió turística de què
disposa el municipi, tant per l’ acollida
que ha tingut entre el veïnat com per
haver atès a 323 persones forasteres.

El Consell Comarcal i el consistori han
signat un conveni per difondre des de
l’oficina també l’atractiu turístic de la
resta de municipis de la Ribera d’Ebre,
fet que demostra la bona rebuda que
ha tingut aquesta iniciativa a la resta
de la comarca. L’Ajuntament contempla aquesta oficina com una primera
eina de desenvolupament turístic del
municipi, un aspecte que mai s’ha explotat i que considera un complement
perfecte per a l’activitat econòmica, sobretot pel creixement que experimenta
avui en dia el turisme cultural i familiar.

Fins aquest Nadal, els visitants que
arribaven a l’Oficina de Turisme rebien
un mapa del municipi que contenia els
principals punts d’interès històrics, així
com una ruta pel casc urbà. Ara, amb
la recent col·locació de plafons explicatius a Cal Cavaller, l’antic hospital,
el carrer Sequerets, les Voltes i Sitges,
el porxo de Pere Sans, Ca Estisora i
l’antiga Ca la Vila, aquests visitants
podran aprendre també una mica de
la història d’Ascó. De cara al futur,
l’Ajuntament vol formar monitors i organitzar visites guiades.

L’Oficina de Desenvolupament Local
crea 80 llocs de treball i tanca el 2008
amb el repte de generar-ne més
El primer any de funcionament de l’Oficina
de Desenvolupament Local (ODL) ha
creat enguany una vuitantena de llocs
de treball, tant de temporals com de permanents, i ha atret dues empreses que
s’han establert al municipi. L’Ajuntament
calcula que aquestes contractacions han
generat un moviment d’aproximadament
500.000 euros. L’ODL és la principal eina
del consistori per tal de posar d’acord les

necessitat de personal de les empreses
de l’entorn amb la població activa de la
zona i gràcies a la seva tasca s’ha aconseguit la propera implantació d’empreses
al polígon industrial. El principal repte
d’aquesta oficina per l’ any 2009 serà la
creació de diferents cursos de formació
especialitzada, l’establiment de convenis amb empreses locals i estimular la
creació empresarial local.

Ampliació de l’horari de la llar
d’infants
La llar d’infants ampliarà properament
el seu servei per tal d’ajustar els horaris
a les necessitats del veïnat i dels treballadors de les indústries de la zona. Gràcies a un acord amb ANAV, que es farà
càrrec de dues noves contractacions, la
llar d’infants disposarà properament de
dues empleades més, cosa que permetrà ampliar els horaris de funcionament
del centre. Si fins ara la llar d’infants
obria les portes a les 8 del matí, en les
properes setmanes el servei començarà
a les 7. Igualment, l’hora de tancament
s’endarrerirà una hora més tard, fins a
les set de la tarda.

Finalitza la recuperació de la gespa del camp d‘esports
Després dels nombrosos danys que va
sofrir la gespa del camp d’esports durant la primavera passada, les feines
per recuperar-la estan a punt de finalitzar. Amb el camp sembrat de nou i eliminades les plagues d’insectes i de males herbes, ara les tasques se centren
en el control perquè no tornin a proliferar. Quan acabi la temporada esportiva
l’ajuntament vol continuar millorant les
instal·lacions esportives amb la substitució del sistema de reg per un de nou.

La primera àrea per autocaravanes de Tarragona, a Ascó
L’Ajuntament i la principal associació
estatal d’usuaris d’autocaravanes inauguraran el dia 24 de gener l’estació
de servei per a autocaravanes que el
consistori ha habilitat a l’entrada del poble, la primera en un espai públic que
hi haurà a la demarcació de Tarragona.
Les autocaravanes podran aturar-se
a Ascó un màxim de 48 hores i reposar l’aigua potable, així com buidar les
seves aigües brutes. A tots els usuaris
se’ls repartirà informació dels establiments comercials i de restauració del
municipi.

