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2010: Un nou salt qualitatiu

:::: Principalment, el pressupost

de nous; etc. L’augment dels pressupostos d’enguany es deu a l’increment de
l’impost BICE (Bé Immoble de Característiques Especials), que representa al
voltant del 80% del pressupost total.
Un altre dels objectius del Consistori
per aquest 2.010 és mantenir i millorar
els serveis a l’usuari i donar resposta a
les necessitats que aquest pugui tenir.
L’Ajuntament seguirà treballant en la
línia dels darrers anys per tal de mantenir i oferir el màxim nivell possible
d’excel·lència en quant a serveis. Damunt la taula, per exemple, hi ha el nou
complex poliesportiu.
Finalment, una altra de les prioritats
en les quals seguirà treballant el Consistori és la d’optimitzar els recursos
econòmics per tal de racionalitzar la
despesa.
Un cop d’ull a les inversions
La partida de les inversions reals repre-

senta vora el 27% del total dels pressupostos, una xifra pràcticament igual a la
de l’any anterior. Una de les actuacions
destacades serà l’adquisició de finques,
la promoció d’habitatge i la compra de
terrenys. Les noves infraestructures
ocupen bona part d’aquestes inversions
i també noves instal·lacions, com ara el
nou menjador escolar o el sistema de
reg que s’implantarà al camp de terra.
Contra la crisi econòmica
Per tal de fer-hi front, l’Ajuntament ha
destinat una part del pressupost municipal a dinamitzar diferents obres en
les quals hi puguin intervenir empreses
locals.
En quant a la despesa de personal,
aquesta ha seguit baixant seguint la
tendència de l’Ajuntament des de l’any
2006. Fa quatre anys representava un
26,4% del total; l’any 2008 un 20% i
enguany representarà un 19,4%.

Aprovat el nou
menjador escolar

La fuita de partícules
de 2008, arxivada

Entrevista a la
regidora de Cultura

L’escola Sant Miquel comptarà amb
un nou menjador que es podria posar en marxa el curs vinent.

El CSN dóna definitivament per tancat l’episodi i descarta cap mena
d’afectació.

Angelines Gironès: “El Congrés Internacional ha estat un repte molt
important per al nostre poble”

d’enguany es dedicarà a estimular l’emprenedoria local, a mantenir la qualitat dels serveis i a optimitzar els recursos.
La previsió d’ingressos d’aquest any de
l’Ajuntament és d’ aproximadament 14,4
milions d’euros, una xifra que supera
significativament la de l’any passat i que
segueix la tònica a l’alça dels darrers 3
anys. La previsió d’enguany té com a
premissa bàsica estimular la inversió de
l’emprenedoria local. Per dir-ho d’una
altra manera, “que els diners del poble
es quedin al poble”. Perquè això sigui
factible, els pressupostos d’ enguany
destinaran una part important de la partida d’inversions a urbanitzar terrenys
perquè s’hi pugui edificar; promocionar
l’habitatge protegit per tal de donar resposta a la demanda; mantenir l’estat actual dels camins del municipi i obrir-ne
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L’Escola tindrà un nou menjador escolar
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Millora del pas
a la carretera
Camposines
:::: El proper mes de juny finalitzaran les

El servei de menjador l’utilitzen una mitjana de 30 alumnes

::::

El col·legi Sant Miquel comptarà amb un nou menjador per als
seus alumnes que es podria posar
en marxa el curs vinent. Des de l’any
2007, el centre educatiu utilitza una
aula equipada perquè funcioni com
a menjador. Atès al bon funcionament des que es va posar en marxa, el Consistori ha decidit fer una
aposta ferma per aquest servei- que
atén una mitjana d’una trentena

d’alumnes- i dotar el centre d’un espai nou, on s’hi ubicarà el menjador
i també una sala d’acollida matinal
d’uns 80 m2 aproximadament. El nou
edifici, de nova construcció i annex a
l’escola actual, també comptarà amb
un espai reservat per ubicar-hi, en un
futur, una cuina. Recordem que mentrestant, l’escola Sant Miquel compta
amb els serveis de càtering de la Llar
de Jubilats del municipi.

El complex esportiu, un projecte
cada vegada més a prop
:::: L’Ajuntament està a l’espera de què
en breu se li entregui el projecte bàsic
i executiu sobre el nou i complert complex esportiu. Es tracta d’un nou edifici
que substituirà l’actual i ocuparà l’espai
de les pistes de tennis i el local social i
que comptarà amb un bar-restaurant per
a dues – centes persones. A més a més,
el nou complex també comptarà amb
un gimnàs (íntegrament municipal), un
aparcament i una zona de magatzems.
El projecte també preveu la construcció

d’una piscina coberta a la zona verda
que envolta l’actual local social de les
piscines. D’altra banda, el Consistori
està estudiant vàries opcions per donar
un nou ús a la pista esportiva. Tot això,
però, no afectarà l’activitat habitual de
les piscines.
Amb aquest ambiciós complex, el disseny del qual està previst que sigui una
realitat l’any vinent, l’Ajuntament vol donar més valor a un entorn que actualment
passa desapercebut per al visitant.

obres de millora del pas de la carretera de
Camposines. L’enderrocament de la casa
núm. 8 del carrer Camposines ha servit
per millorar el pas tant dels vinanants com
dels vehicles per aquest emplaçament,
que tradicionalment havia presentat dificultats al trànsit, sobretot per a vehicles
de grans dimensions. La iniciativa respòn
a la voluntat de l’Ajuntament de vetllar per
la seguretat dels seus habitants i visitants
i millorar l’accés al poble des de Corbera
d’Ebre.
L’Ajuntament va decidir tirar endavant
aquesta iniciativa després d’escoltar la
petició de veïns i veïnes que demanaven
una solució a un dels passos més estrets
dins del poble. A l’espai que ha generat
l’enderrocament de l’immoble s’hi està
construint una nova plaça d’ús públic en el
disseny de la qual l’Ajuntament hi ha dedicat especial atenció ja que es tracta d’una
de les entrades per carretera al poble.
L’Ajuntament, d’altra banda, va adjudicar el passat mes de febrer les obres
d’urbanització i de millora de la vorera de
la mateixa carretera Camposines, entre la
Rambla Catalunya i el carrer del Reg.

Millores al camp
de terra i al camp
de futbol
::::

L’Ajuntament durà a terme una
instal·lació d’un sistema de reg nou al
camp de terra, que actualment es rega
mitjançant mangueres. Pel que fa al
camp de futbol, el Consistori instal·larà
uns banquets nous per als jugadors de
reserva (als actuals hi caben uns 6 jugadors i als nous n’hi cabran el doble).
Ambdues accions tenen un pressupost
d’uns 84.000 € aproximadament. Més
endavant, el Consistori també té previst canviar les portes de fusta actuals
– les quals es troben en mal estat- per
unes de fusta massissa i repintar tota
la instal·lació.
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Inversions
S’instal·laran nous repetidors
de Wi-fi al municipi

Actualment al municipi hi ha 32 repetidors i està previst instal·lar-ne 14 de nous.

::::

El Consistori té previst fer una
ampliació de nous repetidors de wi-fi
per tal de millorar la cobertura de la
xarxa al municipi. La intenció de l’equip
de govern és que enguany n’hi hagi
14 de nous. Actualment, Ascó compta amb 32 repetidors. Aquests es van
instal·lar distribuits en diferents punts
del poble ara fa gairebé dos anys amb
la intenció de donar cobertura a tot
el municipi. Tot i que la intenció de
l’Ajuntament quan es va fer la primera

instal·lació era la de garantir la plena
cobertura, això no sempre podrà ser
possible, ja que hi ha zones que per
les seves condicions geogràfiques ho
permeten més que d’altres.
La ampliació dels repetidors es
farà amb el pressupost monetari
que va restar de la primera onada
d’instal·lació, fruit d’una subvenció facilitada pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat.

Nou viver d’empreses al
polígon industrial municipal
::::

L’Ajuntament habilitarà un espai de la nau industrial número 1 per
instal·lar-hi varis despatxos i donar així
cabuda a diferents empreses que no
necessitin grans espais. De moment, ja
n’hi ha quatre que s’hi han mostrat interessades. Amb aquesta nova actuació,
doncs, aquesta primera nau del polígon quedarà plenament ocupada amb
l’empresa d’enginyeria Indualia - que ja
hi està establerta-; l’empresa dedicada
al muntatge i manteniment industrial
Sodes, una empresa de serralleria de la
comarca i el mateix viver d’empreses.
La Federació de Municipis de Catalunya promociona el polígon d’Ascó.
Aquesta xarxa municipalista està en-

llestint un reportatge sobre el polígon
industrial municipal on es destaquen
les comunicacions, el sòl disponible
i les polítiques del consistori per tal
d’afavorir la implantació de noves empreses. La FMC en farà difusió arreu
de l’Estat.
El complex industrial del municipi
compta amb dues naus industrials de
2.000m2 cadascuna, les quals, a la vegada, es poden dividir en 10 parcel·les.
La primera nau es va començar a construir durant el mandat municipal anterior i que es va acabar definitivament la
tardor passada. Pel que fa a la segona
nau, aquesta començarà a comercialitzar-se en breu.

El castell d’Ascó
millorarà els
seus accessos
::::

Sota el nom “Viure al poble”, el Consistori ha signat un conveni de col·laboració
amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local amb el qual s’ha elaborat un
projecte on s’opta a una subvenció de fins a
600.000 euros. L’objectiu d’aquest és aconseguir que el visitant del castell iniciï la seva
ruta des de l’actual Plaça de l’Estació -la qual
s’acondicionaria- o des del mateix embarcador per tal que durant el camí es pugui gaudir
de tot el patrimoni històric del municipi.
De moment ja han acabat les obres del carrer Alta Castell, ja és transitable i ha deixat
de suposar un perill per als vianants. Aquesta via només resta a l’espera del projecte definitiu per tal de quedar enllestida fins al seu
tram final. I és que la convocatòria “Viure al
poble” té l’objectiu d’harmonitzar tots els voltants del castell. Aquesta “ruta del Castell” es
sumaria a la resta de rutes que actualment
existeixen al poble, com ara la de les ermites
o la del nucli històric. La finalitat d’aquest projecte és estudiar les opcions d’urbanització
dels accessos Castell i a la zona alta del
mateix i adecentar-los. D’aquesta manera,
s’estudia la possibilitat d’adequar la zona del
voltant del dipòsit d’aigua per instal·lar-hi un
mirador.
D’altra banda, s’ha aprovat el projecte de
millora del Carrer de la Mola. S’eixamplarà
el carrer i s’afavorirà l’ús peatonal per tal
d’acondicionar un dels indrets més emblemàtics del poble.

Reparacions als
camins rurals
::::

El Consistori ha treballat en la millora
del camí del Barranc de Dovies; el camí del
Mas de Serafina i el camí de la Bassa de
Dalt. Per tal de finançar-los es va demanar
una subvenció al Departament de Medi Ambient de la Generalitat que va ser aprovada
dins de la convocatòria d’ajuts “Gestió forestal sostenible”. L’Ajuntament també ha adjudicat la reparació dels camins Vallxiquè, Vell
de Camposines i Aleixer. Als dos primers s’hi
farà una reparació de l’asfalt reaprofitant els
materials, i el darrer s’arranjarà.
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Breus

L’Ajuntament aconsegueix més de
2 M€ en subvencions en només 3 anys
::::

El Consistori implanta una
nova manera de treballar i concorre a totes les convocatòries
públiques de subvencions possibles. Des de l’any 2007, el Consistori

procura acollir-se a totes aquelles subvencions que encaixin amb la política
del govern amb la finalitat de compartir
els costos que generen les diferents iniciatives amb d’altres entitats i administracions. Així doncs, des de fa tres anys,
l’Ajuntament analitza totes i cadascuna
de les subvencions a les quals pot optar i estudia aquelles que s’adapten als
seus plans. La intenció és continuar-hi
treballant per tal d’accedir a totes les
subvencions que sigui possible. I és
que fins fa 3 anys no existia aquesta
sistemàtica d’intentar aconseguir totes
les subvencions que es pogués, sinó
que solament es feia de manera esporàdica.
La capacitat pressupostària de l’ens facilita poder demanar aquestes ajudes,
ja que es demanen per dur a terme
nous projectes impulsats pel municipi.
De totes maneres, però, poques vegades cobreixen el total de la despesa,
sinó que n’aporten una part i reque-

L’Ajuntament planifica una
millora de la Fontxinxella
El Consistori ha demanat una subvenció al departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
que permeti millorar l’àrea de la Fontxinxella. Actualment, aquesta urbanització no té clavegueram ni voreres
i, degut a què es tracta d’un projecte
força costós, l’Ajuntament ja havia demanat una subvenció per tal de fer-hi
front. La iniciativa forma part de l’hàbit
que va implantar-se l’Ajuntament ja fa
dos anys de buscar entre les convocatòries d’ajuts de les diferents administracions per tal d’estudiar acollir-hi
els projectes locals.

Maig 2010

reixen una injecció econòmica per part
del Consistori i la planificació suficient
per fer-hi front.
Principalment, les subvencions a les
quals s’acull l’ens són les enfocades a
ampliar i/o millorar els equipaments municipals; les destinades a la formació; a
les diferents iniciatives promogudes per
les entitats culturals; les subvencions
relacionades amb el manteniment del
patrimoni del municipi i les que afavoreixen la promoció industrial -infraestructures i equipaments -. L’any passat,
per exemple, es van concedir subvencions per activar programes i activitats
de foment cultural; per adquirir equipaments d’aquest àmbit; per dur a terme actuacions d’educació ambiental; al
polígon industrial; per desenvolupar el
pla local de polítiques destinades a les
dones del municipi; per donar suport a
l’Escola de Música i per a l’elaboració
del pla Neucat entre d’altres.
Des de l’any 2007 fins al 2009, el nombre de sol·licituds demanades ha anat
en augment: el 2007 va aconseguir-se
un import de 1.045.602,63 M€ en subvencions, el 2008 de 255.253,96 M€, i
el 2009 de 792.628,07 M€.

Aprovada la subvenció
per a l’electrificació
de les finques rurals.
El Departament d’Economia i Finances de la Generalitat, a través del
Pla d’Electrificació Rural de Catalunya (PERC) ha aprovat una subvenció demanada per l’Ajuntament
per a l’electrificació de les finques
el Pouet, la Guitarra, la Bassa, el
Botjar i Sant Antoni. En total, hi sortiran beneficiades 50 persones. La
subvenció, d’uns 204.000€ i escaig,
representa el 50% de la inversió
d’aquest projecte i servirà d'ajuda a
tots els interessats en electrificar les
seves finques.

El municipi, pioner en aprovar el “Pla
d’actuació d’energia sostenible” (PAES)
Es tracta d’un projecte que engloba diferents
accions per reduir en un 20% les emissions
de CO2 a l’atmosfera l’any 2.020. Ascó és
el primer municipi de les Terres de l’Ebre
que ha aprovat aquest Pla. Una de les primeres accions que s’han emprès és el canvi
d’enllumenat públic. Des de l’any 2007
s’havia iniciat l’adequació de l’enllumenat,
i ara es completarà gràcies a l’aplicació
d’aquest pla. Concretament, es canvien les
bombetes de mercuri per les de vapor de
sodi a mesura que la Diputació de Tarragona
i l’Institut Català de l’Energia van aprovant
les subvencions incloses en aquest pla, unes
subvencions que financien fins al 70% de
l’import. Dins del PAES també s’estan duent
a terme estudis per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en diferents edificis públics, com ara el Pavelló, el Camp d’Esports,
l’Escola i el Casal per tal de què un 20% de
l’energia que consumeix l’Ajuntament sigui
d’origen renovable.
L’Agenda 21 aprofitarà les seves
accions per generar nous llocs de feina
L’Ajuntament i l’Oficina de Desenvolupament Local del Consistori (ODL) estan estudiant les diferents accions que contempla
l’Agenda 21 per tal de convertir-les en un
filó d’ocupació. En aquest àmbit, actualment
s’està elaborant un Pla d’Espais Públics per
millorar l’entorn paisatgístic del poble. El pla
d’acció de l’agenda va aprovar-se a finals de
l’any passat per part de l’equip de Govern, i
el primer pas abans de dur-les a terme és la
creació d’un Consell de Sostenibilitat, òrgan
que farà un seguiment de totes les accions
d’aquesta Agenda.
L’Ermita de Sta Paulina té nova vegetació
S’hi han plantat 132 moreres per tal de donar-hi ombra i vora d’una vintena de xiprers
a la plaça per afavorir-la. També s’ha fet un
tancat per als cavalls. Part de totes aquestes accions s’ha fet gràcies a una subvenció
atorgada per la Diputació de Tarragona.
Els bancs de carrer usats a la venda
Atenent vàries sol·licituds per part dels
veïns, l’Ajuntament ha organitzat un concurs
per posar a la venda els bancs usats que hi
havia a la Rambla Catalunya i que van ser
substituïts per uns de nous. El preu de sortida és de 6,5 € la unitat, i d’aquesta manera
es poden re-aprofitar per a ús domèstic.
Nova normativa respecte les
palmeres Phoenix
L’Ajuntament ha rebut un escrit de part de
la Generalitat on s’anuncia la prohibició de
podar aquestes palmeres fora del període
comprès entre els mesos de novembre a febrer per evitar la propagació de la plaga del
“morrut de les palmeres”.
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Les grans xifres

Ajuntament d’Ascó

Escola de música

R
OASSA
ROJAR ASSISTÈNCIA SOCIOSANITÀRIA SA

2006

6.303.808,75€

37.280,00€

10.306,00€

606.637,01€

-

2007

6.510.497,08€

37.760,00€

8.453,20€

732.938,31€

-

2008

10.392.353,34€

44.820,00€

14.656,00€

780.967,43€

-

2009

10.372.327,06€

51.210,00€

15.226,00€

842.989,41€

-

2010

12.542.634,16€

79.830,00€

20.065,34€

932.739,72€

806.324,74€

Els ingressos
Total 12.542.634,16€

Impostos directes (IBI, IAE, IBI de característiques especials,...)
10.341.018,79€
Impostos indirectes (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres)
100.000€
Taxes i altres ingressos
60.758,04€
Transferències corrents (ENRESA, Diputació, Consell Comarcal i tributs de l’estat) 1.549.506,85€
Ingressos patrimonials (Rentes d’immobles i interessos bancaris)
238.250,48€
Transferències de capital (Subvencions diverses, fons FEDER i PAM)
7.500€

Les despeses
Total 12.542.634,16€

Despesa de personal (Retribucions i seguretat social del personal municipal)
Despeses en béns i serveis (Serveis que rep i ofereix l’ajuntament)
Despeses financeres (Interessos dels prèstecs)
Transferències corrents (A entitats, a organismes municipals, subvencions i ajuts)
Inversions reals (Projectes en curs)
Transferències de capital (Subvencions diverses)
Passius financers (Pagament del deute municipal)

2.436.015,51€
3.377.126,38€
272.042,47€
2.110.885,46€
3.399.661,20€
700.100,00€
246.603,14€

Nota: no s’han inclòs en aquest gràfic ingressos o despeses que, per la seva poca quantia, resulten gairebé irrellevants.
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candidatura d’Ascó a acollir l’MTC
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Arxivat
definitivament
l’episodi de la
fuita de partícules
radioactives
::::

::::

L’Aprovació de la candidatura
d’Ascó a acollir el Magatzem Temporal Centralitzat de residus radioactius
d’alta activitat i combustible gastat
(MTC) va tenir un ampli ressò als mitjans de comunicació.
Els dies posteriors a la celebració del
ple municipal en el qual es va aprovar
la candidatura per set vots favorables
i dos negatius, els diaris van dedicar
nombroses pàgines a Ascó. Els titulars
del dia 27 de gener– el dia després
que tingués lloc el ple- són testimoni
d’un episodi que reflecteix, si més no,
dos diferenciats punts de vista: el dels
partidaris a acollir el magatzem i el
dels detractors (“Catalunya: Ascó diu
sí!” publicat a La Vanguardia; “Mayoría absoluta al almacén nuclear” Diari
de Tarragona; “Ascó alega abandono
gubernamental para justificar el sí al
almacén nuclear” El Periódico). Tres
dies abans de la celebració del ple,
els contraris al projecte del magatzem van manifestar-se a la població
(“Ascó, Catalunya diu que no” El Punt;
“Protesta multitudinària a Ascó contra
la seva candidatura a albergar el cementiri nuclear” Més Tarragona).
Arran de l’aprovació per part del Consistori, un gran nombre de mitjans van
voler conèixer de primera mà la decisió del municipi i ho van fer amb en-

trevistes a l’Alcalde, que va aparèixer
el mateix dia 27 a El PAÍS, La Vanguardia, El Periódico, AVUI i als magazines matinals de Catalunya Ràdio,
RAC 1, Cadena SER, Onda Cero i
TV3. Un dia abans, el mateix dia que
es va celebrar el ple, TVE obria el telenotícies nit amb la notícia.
La candidatura d’Ascó ha rebut els
suports d’una part molt significativa
de la societat civil catalana com ara
de Foment de Treball; sindicat UGT;
les tretze Cambres de Comerç Catalanes; Col·legi d’Enginyers Industrials
de Catalunya i de diversos catedràtics
i polítics de nivell a títol individual.
D’altra banda, el mes passat el Parlament de Catalunya aprovava una
resolució en desacord amb el projecte d’acollir el magatzem. Tot i així,
diferents polítics van manifestar que
aquesta resolució es va aprovar per
qüestions de “tactisme polític” coincidint amb la cita electoral que hi ha
actualment en curs a Catalunya. Pel
que fa a la Diputació de Tarragona,
aquesta aprovava uns dies més tard
la mateixa resolució que el Parlament,
tot i que els diputats provincials de la
Ribera de l’Ebre van defensar els interessos del territori oposant-se al pronunciament i trencant la disciplina de
vot del seu partit.

El passat mes de març, l’Ajuntament va rebre un informe del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) on
aquest ens li comunicava que després de dur a terme una campanya
especial de vigilància radiològica als
voltants de la Central Nuclear, no hi
havia hagut cap afectació envers les
persones ni el Medi Ambient. Arran
de la fuita de partícules ara fa dos
anys, el CSN va determinar instal·lar
un pla de mesures correctores per
tal de millorar el funcionament de la
gestió tècnica de la planta i la comunicació entre la Central i els municipis de l’entorn. Així doncs, amb
aquest informe, el CSN dóna per
tancat el cas de la fuita de partícules
garantint que no se n’ha detectat la
presència en cap dels recorreguts
que s’han realitzat.

consulta-ho a www.asco.cat
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Cultura
Ascó reuneix experts internacionals per commemorar
el IV Centenari de l’Expulsió dels Moriscos
::::

Amb motiu dels 400 anys de
l'Expulsió dels Moriscos del nostre municipi, Ascó, juntament amb Barcelona i
Miravet, va organitzar aquesta commemoració els dies 15, 16, 17 i 18 d’abril
a les tres poblacions. S’ha tractat d’una
iniciativa única, ja que és el primer i únic
congrés d’aquestes característiques
que es celebra en terres catalanes.
El congrés era obert a tothom i gratuït
pels veïns i veïnes del municipi, ja que
l’Ajuntament d’Ascó es va fer càrrec de
les despeses d’inscripció.
La Celebració del IV Centenari va arrencar a Barcelona el 15 d’abril amb un cicle de conferències. Els dies 16 i 17 es
va celebrar a Ascó, i el 18 es va fer la
cloenda a Miravet.
Al llarg del Congrés es van celebrar diferents conferències, simposis i ponèn-

cies, a més a més d’actes paral·lels tals
com exposicions, concerts i visites guiades. A banda de les conferències inaugural i de clausura, la resta donaven peu
a cadascun dels diferents simposis que
es van celebrar durant aquests tres dies
(Gènere i Pràctiques Morisques; Cristianització, Racisme i Exclusió, i l'Expulsió
i els Expulsats).
Hi ha diversos motius que fan a Ascó i
Miravet protagonistes d’aquest Congrés.
D’una banda, l’any 1.610, vora d’un 90%
dels habitants dels dos municipis van
ser expulsats, tot i que es va permetre la
permanència d’algunes famílies morisques. De l’altra, el primer estudiós dels
moriscos catalans va ser un fill il·lustre
del nostre poble, en Carmel Biarnés i
Biarnés, a qui el Congrés retia un merescut homenatge a la seva memòria i a

la seva labor d'historiador autodidacta.
Totes les sessions del Congrés que es
van realitzar al nostre municipi van tenir
lloc a l’edifici del Casal i la conferència i
l’acte de clausura del diumenge a la capella del Castell de Miravet. L’assistència
al Congrés tenia un reconeixement 1,5
crèdits de Lliure Configuració a les universitats UAB i UMH, i també de crèdits
de reconeixement docent (URV).
L’acte va ser organitzat conjuntament
per l'Ajuntament, la Universitat Miguel Hernández d’Elx; el Departament
d’Història Moderna i Contemporània
de la UAB; l’Institut Ramon Muntaner;
el Museu d’Història de Catalunya, i
l’Institut Europeu de la Mediterrània. Hi
van col·laborar el Centre d’Estudis de
la Ribera d’Ebre i l'Associació Cultural
El Llaüt.

Un llagut farà recorreguts per l’Ebre
::::

Es tractarà d’un llagut turístic
museïtzat que podria estar llest en un
termini de 6 mesos aproximadament.
L’objectiu d’aquest nou incentiu turístic del municipi serà el d’aprofitar la
navegabilitat del riu Ebre al 100%. El
producte integrarà la navegació i, a la
vegada, la visita dels recursos turís-

tics del seu voltant. Es tractarà d’una
embarcació tradicional amb motor que
tindrà una estètica similar als llaguts
que fins fa unes dècades navegaven
pel riu i formaven part del paisatge del
territori. El nou llagut, doncs, dinamitzarà l’oferta turística del municipi, a
l’hora que també recuperarà la impor-

tància del riu com a eix vertebrador del
territori.
El projecte forma part de l'estudi “Estratègies pel desenvolupament del turisme al municipi d’Ascó” proposat per
la Universitat Rovira i Virgili en el marc
del Pla estratègic de Turisme de les Terres de l’Ebre.

Un nou òrgan gestionarà la vida cultural d’Ascó
::::

L’Ajuntament, en línia amb la
seva aposta pel desenvolupament
econòmic del sector serveis, ha creat
aquest ens – amb seu a la Casa Consistorial però independent de la gestió
de l’Ajuntament- que incorpora la branca de Turisme; Comissió de Festes i
Patrimoni. La intenció de l’IMTUFITA
(Institut Municipal de Turisme, Festes
i Tradicions) és coordinar les accions
i decisions que es prenguin des de
qualsevol de les tres branques i fer
més participatives així aquestes tres

institucions. I és que a partir d’ara,
tots els partits polítics del municipi –
tan els que es trobin al Govern com
a l’oposició- podran prendre-hi part,
ja que hi haurà una representació de
dos regidors per partit polític, independentment de la seva representació al
Consistori. Turisme, Comissió de Festes i Patrimoni són tres importants pilars necessaris pel desenvolupament
del municipi, motiu pel qual s’ha decidit reorganitzar la seva gestió a fi de
treure-hi el màxim rendiment i profit

possible.
Un dels primers projectes que té sobre la taula l’IMTUFITA és iniciar els
tràmits d’agermanament entre Ascó i
el poble francès de Marines. Aquest
agermanament podria aportar importants beneficis al municipi, a la vegada
que requereix un doble compromís: el
de les autoritats locals i els dels ciutadans. El president de l’Institut és
l’actual regidor de Turisme, Pau Daniel
Serrano, i la vice presidenta és la regidora de cultura, Angelines Gironès.

Butlletí d’informació municipal d’Ascó

Cultura
“El Congrés internacional ha estat un
repte molt important per al nostre poble”

::::

Ascó ha acollit el “Congrés Internacional IV Centenari de l’Expulsió
dels Moriscos”, una iniciativa única
d’aquestes característiques en terres
catalanes de la qual la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament n’ha estat un
dels principals organitzadors.
Sra. Gironès, què ha significat per
a una població com Ascó acollir un
congrés d’aquesta envergadura?
En primer lloc m’agradaria dir que
aquest Congrés ha representat un
repte molt important per a Ascó, ja que
els organitzadors hem pogut demostrar que el municipi té la capacitat i la
logística suficient per acollir un congrés d’aquestes característiques.
Es tracta d’un fet molt singular, ja
que Ascó no havia acollit mai un acte
d’àmbit internacional amb participació
de persones d’arreu del món. Hem
d’afegir que el poble ha estat l’indret
idoni on celebrar un congrés com
aquest, atès a les raons històriques
que ens envolten. Com tots sabem,
fa 400 anys Ascó va ser un dels pobles més mermats per l’expulsió de

famílies morisques, ja que va patir
l’expulsió de més d’un 80% de la seva
població. Finalment, el Congrés també retia homenatge a Carmel Biarnés
i Biarnés, fill il·lustre del poble que va
ser el primer estudiós dels moriscos
catalans.
Què ha aportat el Congrés a tots els
seus participants?
Durant el congrés s’han celebrat conferències, simposis, ponències, exposicions, concerts, visites guiades,
etc. Totes aquestes activitats són un
viu exemple de multiculturalitat, interculturalitat i una reflexió al voltant de
l’entesa entre cultures diferents, temes
de gran interès en la societat actual.
Des de la regidoria de Cultura, hi
ha previstes noves iniciatives que
s’organitzin conjuntament entre diferents pobles de la comarca?
Sí, les Jornades Carmel Biarnés, que
tindran lloc al mes d’octubre i que
enguany celebren la seva 2a edició.
Aquestes Jornades s’organitzen juntament amb el Centre d’Estudis Ribera
d’Ebre (CERE) i l’associació local “Lo
Llaüt”.
Quins són els principals projectes
en els quals està treballant actualment la regidoria de Cultura?
Doncs ara mateix estem immersos
en la “Nit Literària”; s’han dut a terme
diferents activitats culturals al voltant
de la Diada de Sant Jordi i les noves
iniciatives que s’impulsaran a la Biblioteca Municipal. Ara que ja s’ha
fet l’actualització de tot el fons de la
Biblioteca, la nostra intenció des del
departament de Cultura és fer-la més
pràctica, i per això l’Ajuntament té
previst adquirir mobiliari nou. Concretament, es tracta de nous expositors
i també mobiliari adaptat per als més
petits que s’instal·larà a la zona reservada per als nens i nenes.

El Consell Comarcal declara el pou de
neu d’Ascó bé cultural d’interès
Es tracta d’una resta patrimonial única al
municipi i a la comarca declarada bé cultural d’interès local per part del Consell
Comarcal el passat febrer. El pou data de
l’època medieval, i es troba emplaçat al carrer Cavaller nº 3. Actualment és propietat
d’una família del municipi, i l’Ajuntament
té previst adquirir-lo per rehabilitar-lo i
incloure’l a la ruta turística del poble. Significaria un pas més del Consistori en la
seva voluntat de posar en valor el patrimoni morisc i històric del municipi.
L’Ajuntament aprova inscriure’s a la
xarxa de municipis “Alcaldes per la Pau”
DEl Consistori va donar llum verda a la
inscripció del municipi d’Ascó dins la xarxa de municipis “Alcaldes per la Pau”. Es
tracta d’un col·lectiu format per diferents
poblacions d’arreu del món que donen
suport als alcaldes d’Hiroshima i Nagasaki (poblacions víctimes dels efectes de
la bomba atòmica l’any 1.945) i que des
d’aquesta xarxa diuen prou a les armes
nuclears i en demanen la seva abolició.
Ascó s’ adhereix a la Xarxa de Turisme
Industrial de Catalunya
El municipi s’ha adherit a la XATIC, una
xarxa formada per 22 municipis d’arreu
de Catalunya que tenen en comú un important i variat llegat industrial. L’objectiu
d’aquesta xarxa és generar una línia
d’actuació comuna com a instrument
de projecció, d’atracció de visitants i de
creació d’activitat econòmica i cultural a
l’entorn del turisme industrial.
Renovació del material de la Biblioteca
El Departament de Biblioteques de la Generalitat ha dut a terme una actualització
del fons de la Biblioteca Municipal a càrrec de tècnics especialistes. S’ha incorporat material i llibres nous i s’ha retirat el
que havia quedat obsolet. A més a més,
s’ha informatitzat tota la base de dades del
centre; s’ha canviat la impressora i s’han
incorporat 3 monitors nous que es sumen
als que ja hi havia. També cal afegir que
durant tres dies es va dur a terme una neteja a fons de les instal·lacions.
Els Premis Vila d’Ascó
Durant la jornada es van presentar els
llibres que l’any passat van guanyar els
tres premis que es concedeixen: “Àngels
de pedra”, de Rosa Pagès, Premi literari; “Espiga”, de Berna Blanch, Premi de
Poesia Joan Perucho i els “Premis de Narrativa Breu per a Joves”, que van ser per
a Àngels Montaña; Glòria Montaña; Lídia
Domènech i Joan Montaña. Els escriptors
Carme Agustench i Miquel Esteve i la professora Montserrat Nicolau van ser els
presentadors de cadascun dels llibres.
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Breus

Entrevista a Angelines Gironès, regidora de Cultura de l’Ajuntament

Angelines Gironès senyala el punt
que separava la població dels moriscos
de la dels cristians a Ca Estisora.
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