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L'habitatge per als joves, més
:::

El Consistori ha creat noves línies d’ajut destinades a l’habitatge i
ha revisat les que ja existien. Un dels
principals objectius ha estat millorar
aquest mercat al municipi per tal de
facilitar l’accés dels joves a la seva
primera vivenda, ja sigui de compra
o de lloguer. També s’han incorporat
nous incentius, la majoria d’ells dirigits principalment a aquest col·lectiu
de joves entre 18 i 35 anys.
Les subvencions entraran en vigor a
partir de l’1 de gener de 2011 i, en
el cas que es tracti de subvencions
retroactives, aquestes es valoraran al
llarg de tot l’any que ve. Una de les
altres mesures que cal destacar és el
període per renovar les bonificacions.
Aquestes s’han reduït dels 20 als 15
anys i la majoria tenen caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2004.

fàcil

SUBVENCIONS HABITATGE
MILLORA DE LES SUBVENCIONS D'HABITATGE (Quadre 1)
2010

12.020,24€

12.020,24€

12.020,24€ 9.015,18€

2011

15.000€

15.000€

15.000€

12.000€

2011

Joves

20.000€
Casc Antic

Rehabilitació, ampliació
nova, ampliació nou habitatge

20.000€

20.000€
Resta casc urbà

Casc Antic

Obra nova, ampliació
nou habitatge

Rehabilitació, ampliació

15.000€
Resta casc urbà

Obra nova, ampliació
nou habitatge

NOVES SUBVENCIONS D'HABITATGE
Accés de joves a habitatges de 2a mà (adquisició o lloguer)
Adquisició

(veure subvencions quadre 1)

Lloguer

Subvenció del 35% (fins a 100€/mes)

SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
60% fins a un límit de 12.000€

Residència i Centre de Dia Roijar
Una de les novetats és la nova subvenció per als residents i usuaris del
Centre de Dia de la Residència Roijar. Per als residents, la bonificació
serà del 20% de la quota mensual
fins a un màxim de 6.000 euros a
l’any. Pel que fa als usuaris del Centre de Dia, la subvenció serà del 30%
de la quota diària fins a un màxim de

HABITATGES DESOCUPATS O EN LLOGUER
Habitatges desocupats (a disposició de la borsa de lloguer municipal) o en lloguer (aplicant els criteris d’aquesta borsa)
Un 80% fins a un límit de 9.000€

15 euros al dia. Aquesta subvenció
s’aplicarà a tots els usuaris actuals
amb caràcter retroactiu fins l’1 de gener de 2010.

Subvencions per a l’habitatge
Pel que fa a l’habitatge, es milloren les
subvencions vigents i se n’afegeixen
de noves: bonificacions per a l’accés
Continua pàgina 2

Nou centre sanitari
al municipi

Pla Turístic per impulsar el
patrimoni morisc

Una nova empresa
al municipi

L'Ajuntament i CatSalut firmaran un
acord. Pàg. 3

Els projectes vinculats als moriscos,
prioritaris. Pàg. 4

Itaca Wind Power construirà un prototip
per emmagatzemar electricitat. Pàg. 7
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Inversions
El consistori revisa i millora les
subvencions vigents i n’afegeix de noves
de joves d’entre 18 a 35 anys a habitatges de 2a mà mitjançant l’adquisició
o lloguer; bonificacions per a la supressió de barreres arquitectòniques i,
finalment, bonificacions per habitatges
desocupats.
Respecte les que ja existien, les subvencions per a la rehabilitació, obra
nova o ampliació d’habitatge seran de
fins a 15.000€ (quan fins ara eren de
12.000€ en el cas de la zona del casc
antic del municipi) unes subvencions
que poden augmentar fins als 20.000€
en el cas dels joves d’ entre 18 i 35
anys.
Pel que fa a la resta de zones del casc
urbà, les subvencions per a la rehabilitació o ampliació d’edifici per habitatge
seran de fins a 15.000€ (ara també
eren de 12.000€). En cas d’obra nova
o d’ampliació d’edificis per a nous habitatges seran de 12.000€. Novament,
els joves podran beneficiar-se de subvencions de fins a 20.000€ en el cas de
rehabilitació o ampliació i de 15.000€
en el cas d’obra nova o ampliació d’edificis per a nous habitatges.

L’Ajuntament, quan va aprovar aquestes subvencions en el darrer ple, va tenir en compte especialment el col·lectiu
jove de la població d’Ascó.
A part de revisar i millorar aquestes
subvencions, se n’afegeixen de noves:
Bonificacions per a l’accés de joves
d’entre 18 a 35 anys a habitatges de
2a mà mitjançant l’adquisició o lloguer. Pel que fa a l’adquisició d’un habitatge gaudiran de totes les subvencions abans esmentades. En quant al
lloguer, podran gaudir d’una subvenció
de fins al 35% amb un límit de 100 euros al mes.
Aquesta iniciativa pretén facilitar l’accés dels joves del municipi a la seva
primera vivenda, ja sigui comprant o
llogant habitatges al poble mateix.
Bonificacions per a la supressió de
barreres arquitectòniques i adaptacions a limitacions físiques. Enguany, la supressió de barreres arquitectòniques i adaptacions a limitacions
físiques també tindrà bonificacions:
una subvenció del 60% fins a un límit de 12.000€. Amb aquesta mesura

ALTRES SUBVENCIONS

*SUBVENCIONS NOVES

ACTIVITATS COMERCIALS, INDUSTRIALS I PROFESSIONALS
Fins a 12.000€
*Joves de 18 a 35 anys i més grans de 55 anys: fins a 20.000€
ELECTRIFICACIÓ RURAL
Any 2010

25% (fins a 3.005,06€)

Any 2011

60% (fins a 6.000€)

REHABILITACIÓ, CONSTRUCCIÓ EN SÒL RÚSTIC I EXPLOTACIONS AGRÍCOLES
Any 2010

30% (9.015,18 €)

Any 2011

35% (12.000€)

*Joves de 18 a 35 anys i més grans de 55 anys: fins a 20.000€
*RESIDÈNCIA ROIJAR
Residència

20% quota mensual fins a 6.000€/any

Centre de Dia

30% quota diària fins a 15 €/dia

s’incentiva a adaptar la vivenda a les
necessitats específiques dels seus habitants.
Bonificacions per habitatges desocupats. Una altra novetat fa referència a
les subvencions per obres d’habitatges
desocupats que els seus propietaris
els posin a disposició de la borsa de
lloguer municipal o bé que els posin en
lloguer aplicant els criteris d’aquesta
borsa. La subvenció serà d’un 80% i
fins a 9.000 € i només s’aplicarà a les
obres realitzades des de l’1 de gener
d’enguany (amb caràcter retroactiu) al
31 de desembre de 2015. Els propietaris d’aquests habitatges s’hauran de
comprometre a mantenir-lo en la modalitat de lloguer un mínim de 7 anys.
Activitats comercials,
industrials i professionals
Es manté la subvenció del 45% - i fins
a un màxim de 12.000€- per obra civil
realitzada per al desenvolupament de
la indústria, comerç o activitat professional i/o supressió de barreres arquitectòniques aprovades com a tals pels
Serveis Tècnics Municipals.
Ara bé, en el cas que el titular del comerç, indústria o activitat professional
objecte de la subvenció tingui una edat
de fins a 35 anys o bé – i aquesta és
la novetat d’enguany- superior als 55,
aquests titulars podran optar a una
subvenció de fins a 20.000€.
Altres subvencions
La subvenció per electrificació rural
augmenta d’un 25% a un 60% fins a un
límit de 6.000€.
Les subvencions per a la rehabilitació, construcció en sòl públic i explotacions agrícoles augmenta d’un
30 a un 35%. Novament, en el cas que
el titular sigui menor de 35 anys o més
gran de 55, podrà gaudir d’un màxim
de fins a 20.000€.
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Infraestructures
CatSalut proposa construir
un nou centre sanitari al municipi

Ascó tindrà un
nou abastiment
d’aigua fruït de la
descontaminació
del pantà de Flix
:::

:::

El Servei Català de la Salut, CatSalut, ha proposat construir i equipar
un nou centre sanitari al poble a curt
termini. L’Ajuntament i CatSalut hauran
de signar recentment un acord que facilita el finançament de l’obra. Inicialment,
serà el consistori qui assumirà els costos
de construcció de l’edifici, que s’alçarà
en uns terrenys que l’Ajuntament cedirà,
però un cop acabats els treballs CatSa-

lut retornarà el total d’aquests costos.
D’aquesta manera l’Ajuntament podrà
desencallar un projecte que ha topat
amb la dificultat financera de la Generalitat en l’actual situació de crisi.
Aquest nou centre, quan entri en funcionament, contribuirà a la millora dels serveis assistencials prestats en matèria de
salut, tant als veïns i veïnes d’Ascó com
a la zona d’influència.

El Casal Municipal tindrà
un nou bar a l’interior
:::

El Casal Municipal comptarà amb
un bar a l’interior, amb un guarda-roba,
un lavabo per a minusvàlids i dues noves sortides d’emergència. La construcció del bar ha estat una demanda
de fa temps per part dels veïns i veïnes.
També s'ha adaptat l’edifici a les noves
mesures de seguretat i prevenció, el
que ha implicat, d’ entre elles, ampliar

el nombre de sortides d’emergència.
A més a més, es prorrogarà la grada
d’entrada superior i es comunicarà
amb el centre neuràlgic. Aquesta comunicació facilitarà l’accés al Casal de
les persones amb mobilitat reduïda, ja
que podran accedir directament a les
llotges a través del centre neuràlgic utilitzant l'ascensor.

Adjudicades les obres del
nou menjador escolar
::: L’Ajuntament ha adjudicat les obres
del nou menjador escolar del col·legi
Sant Miquel un cop finalitzada la redacció del projecte. Ara, un cop arribi
el permís del departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya, s’iniciaran. Es preveu que aquestes podrien

arrencar abans que s’acabi l’any i que
no s’allarguin més de 4 mesos.
El nou menjador representa una ferma aposta del Consistori per aquest
servei atès el bon funcionament des
que es va posar en marxa, ara fa 3
anys.

Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas), societat estatal dependent del Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí, ha adjudicat les sis primeres obres emmarcades dins el “Pla de Restitució
Territorial per la descontaminació de
l’embassament de Flix”.
Entre aquestes sis primeres obres
s’hi troba el nou dipòsit regular per a
l’abastiment d’Ascó, adjudicat a Benito Arnó e Hijos, S.A., per valor de
595.800 euros.
Acuamed preveu adjudicar properament les obres d'una nova captació
d'aigua. Aquestes obres garanteixen
la seguretat dels abastiments amb
aigua de qualitat a més de 185.000
persones de les comarques del
Baix Ebre, Montsià, Priorat, Ribera
d’Ebre i la Terra Alta.
Tot i que els treballs de descontaminació de l’embassament de Flix executats actualment es duen a terme
sota rigoroses mesures de seguretat, s’estan potenciant les infraestructures d’abastiment a fi d’assegurar que cap municipi de la zona vegi
mermat el seu abastiment d’aigua
en cas d’incident.

Pròxima ampliació
de l’edifici de
l’Ajuntament
:::

L’empresa local EDIFISA ENTER
s’encarregarà de l’ampliació de l’edifici
del Consistori. L’ampliació consistirà
en cobrir les obertures de la planta baixa, l’entresòl i el primer pis amb l’objectiu de situar-hi nous despatxos. Amb
aquesta ampliació s’aconseguirà aïllar
acústicament la sala d’actes i aprofitar
la climatització amb eficiència.
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Turisme

Infraestructures

El Consistori i la Generalitat
aproven un Pla de Foment
Turístic del patrimoni morisc

Enllestida l'entrada
sud del poble

El conseller de la Generalitat, Josep Huguet i
l'Alcalde, Rafael Vidal

:::

L’Ajuntament i el departament
d’Innovació, Universitats i Empresa
de la Generalitat van signar un protocol de col·laboració al setembre
en el qual el consistori s’adheria a la
proposta del departament sobre Pla
Estratègic de Turisme a Catalunya
2005-2010 amb l’objectiu d’augmentar la qualitat i diversitat de l’oferta
turística del municipi. Amb aquest
nou pas, l’Ajuntament d’Ascó pretén
assolir la sostenibilitat econòmica,
social i cultural al municipi.
D’acord amb aquest Pla Estratègic, la

Generalitat ha elaborat el Mapa Nacional de Recursos Turístics Intangibles de Catalunya i l’estudi d’Ordenació en Categories d’aquests recursos.
Tant el Mapa com l’estudi identifiquen
quins són els elements intangibles
del patrimoni Cultural de Catalunya,
i situen el recurs turístic intangible
“espais i llocs associats als moriscos”
d’Ascó com a “Projecte Preferent”.
Arran d’aquesta designació, el Departament d’Innovació, Universitats
i Empresa, entre d’altres accions,
considerarà prioritàries les propostes
de projectes turístics vinculats al recurs turístic intangible “espais i llocs
associats als moriscos” que presenti
l’Ajuntament d’Ascó. Per la seva banda, l’Ajuntament continuarà elaborant
projectes turístics sobre aquest recurs.
Aquest conveni de col·laboració esdevé un pas més en l’objectiu del
Consistori de treballar per posar en
valor el patrimoni morisc del poble, ja
sigui mitjançant acords com aquests
o activitats com la que es va organitzar en motiu de la celebració del IV
Centenari de l’Expulsió dels Moriscos.

Un any clau per al Turisme al municipi
:::

Al llarg d’aquest any s’han dut a terme vàries iniciatives per promocionar
l’oferta turística a Ascó. Una d’elles és la
col·laboració entre el Consistori i la Generalitat mitjançant el qual el Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa considerarà prioritaris els projectes turístics vinculats als moriscos d’Ascó. D’altra banda
hi ha en marxa la construcció del llagut
“Lo Roget”, del qual la direcció general de
Turisme de la Generalitat n’assumeix el

25% del cost a través d’una subvenció i
que s’espera que entri en servei la temporada que ve. Finalment, l’àrea de Turisme
del municipi (seguint la iniciativa de l’any
passat) també ha participat al Saló Internacional de Turisme de Catalunya a Barcelona, a FITUR (Feria Internacional de
Turismo) a Madrid i a les fires turístiques
que s’han celebrat al País Basc i Navarra
amb la intenció de donar a conèixer arreu
el patrimoni històric d’Ascó.

:::

L’entrada sud del poble per la
carretera de Camposines ja està
enllestida. Abans de l’estiu es va
enderrocar la casa núm. 8 del carrer
per tal de millorar el pas i la visibilitat,
tant dels vianants com dels vehicles
que passaven per aquest indret. I és
que tradicionalment havia estat un
punt que representava dificultats per
al trànsit, sobretot per als vehicles
de grans dimensions.

Concurs d’idees
per millorar
l’entorn de l’estació
de ferrocarril
:::

L’ajuntament ha convocat un
concurs públic d’idees per tal de dur
a terme l’adequació de l’àmbit de
l’estació del ferrocarril al municipi.
D’entre totes les propostes rebudes
per part dels arquitectes que s’hi
han presentat, el consistori escollirà la més adient per tal de millorar
aquest espai públic.

consulta-ho a www.asco.cat
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Turisme
Entrevista a Pau Serrano, regidor de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament

“Hem dinamitzat la vida social al municipi”

El riu és un dels principals atractius turístics d'Ascó

:::

L’Oficina de Turisme d’Ascó es va
posar en marxa a mitjans del 2008, i
en tan sols dos anys ha rebut més de
3.000 visitants. Des de l’àrea de Turisme s’han dut a terme vàries iniciatives
per fer del Turisme un actiu més d’Ascó, i s’està treballant en varis projectes
perquè això continuï així. En parlem
amb el regidor de Promoció Econòmica
i Turisme, Pau Daniel Serrano.

Quin balanç ens faria, a dia d’avui,
de l’oficina de Turisme?
El balanç és molt bo, ja que hem dinamitzat la vida social al municipi. L’Oficina de Turisme ha aconseguit captar
de manera efectiva visitants al poble,
i tot ha estat fruit de diferents iniciatives. Per exemple, hem promocionat
el riu Ebre, tant organitzant cursos de
piragüisme com ara amb la construcció
d’un nou llagut. També hem organitzat
la Fira de Nadal i la Fira Medieval, les
quals ja són un referent al nostre municipi i també als pobles del voltant...Tot
això, en definitiva, ha potenciat turísticament Ascó.

Quina ha estat la proporció de gent
que ha visitat el nostre poble des que
es va posar en marxa l’Oficina?
L’Oficina es va inaugurar el juliol del
2008, i aquell any van visitar-la 544
persones. L’any 2009 el nombre de visitants va ser de més de 900, i enguany,
ja han passat més de 1.430 persones
per l’oficina, el que representa un increment del 45% respecte l’any passat.
Parlant dels visitants, d’ on prové
la majoria de persones que venen a
Ascó?
La majoria venen del País Basc, Navarra i Cantàbria, pel què es demostra que
hi ha tingut molt a veure el fet que hem
participat a totes les fires de Turisme
que s’han celebrat tant a Bilbao com
a Pamplona. Vist l’èxit, repetirem l’experiència, ja que hem pogut comprovar
com el fet de participar-hi ens ha donat
l’oportunitat de donar-nos a conèixer i
també ha animat a molta gent a venir
a visitar el nostre poble. En definitiva,
pensem que totes les iniciatives de promoció positiva del municipi són benvingudes.

Quin és un dels principals atractius
d’Ascó per als visitants?
A part del patrimoni morisc, d’alt valor
històric, també es mostren molt interessats en la ruta GR-99, que recorre la vall
de l’Ebre fins a la desembocadura. De
fet, aquest GR-99 és un dels principals
actius que Ascó explica als estands de
les fires on participa.
En quins projectes es troba, ara mateix, l’àrea de Turisme?
Ara mateix estem immersos en la construcció del llagüt “Lo Roget”, que està
previst que entri en funcionament la
temporada vinent.
D’altra banda, una de les coses amb la
què ens trobem és que les activitats que
organitzem es troben cenyides al fet que
els nostres visitants no poden pernoctar
a Ascó. El fet de disposar d’algun tipus
d’allotjament ens permetria organitzar
iniciatives de llarga durada, però ara la
gent que ens visita només pot fer-ho de
pas. Així doncs, aquest és un dels principals punts en el qual hem de treballar
per mirar de trobar-hi una solució.
Hi ha previstes més accions al municipi per promocionar-lo turísticament?
Un dels projectes en els quals estem
treballant és “Viure al poble”. Vam demanar una subvenció al Fons Feder per
tal de millorar el casc antic del municipi,
per tal de continuar posant en valor tot
el nostre patrimoni històric: rehabilitant
façanes, rehabilitant perxes, el Castell...
En definitiva, arranjant el casc antic, ja
sigui de titularitat pública com privada,
amb l’objectiu de fer-lo cada dia més
atractiu, i no només pels visitants, sinó,
el més important, pels nostres veïns i
veïnes.
Pensem que seguir treballant per millorar el nostre casc antic ajudarà a enfortir el sentiment d’arrelament del poble i
millorarà positivament la percepció del
nostre patrimoni històric.
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Cultura
La II Jornada Carmel Biarnés premia a Video Ascó Televisió

L'equip de V.A.T.

::: El document en commemoració del
IV Centenari de l’expulsió dels moriscos
elaborat per la televisió local d’Ascó va
guanyar el premi en la categoria “televisió” del II Premi de Periodisme Carmel
Biarnés.
Pel que fa a les altres categories, Jordi
Grau va rebre el premi de la categoria
“Internet” per l’apunt “Homenatge als
moriscos en el IV Centenari de la seva
expulsió: l’expedició ebrenca visita el
poble morisc d’Ascó” i Marc Soler rebé
el premi de la categoria “premsa” per
l’article “Història que viatja en rails” publicat al diari La Vanguardia. La catego-

ria ràdio restà deserta.
Els premis van ser lliurats en el marc de
la II Jornada d’Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnés, sota el nom “La recerca arqueològica a Redòs de l’Ebre”.
La Jornada, que va tenir lloc el dia 9
d’octubre, va consistir en les ponències
“La figura de Carmel Biarnés, pioner de
l’arqueologia asconenca. De l’erudició a
l’academicisme” i “Els campaments militars d’inicis de la conquesta romana a la
vall de l’Ebre”.
Prèviament a les ponències, l’acte va
comptar amb un acte d’homenatge a l’
“homenot riberenc” en el qual es van lle-

gir textos de la seva obra i es van interpretar uns homenatges del compositor
Béla Kóvacs en clarinet. També es va
inaugurar la mostra “Collages”, una exposició de Josep M. Pros que va poder
contemplar-se durant uns quants dies.
A l’acabament de les ponències es va
lliurar el “II Premi de Periodisme Carmel Biarnés” -que compta amb la collaboració de la Cadena Ser- i, a continuació, es va emetre el documental
“Darrera les petges arqueològiques de
la mà de Carmel Biarnés” elaborat per
Vídeo Ascó Televisió.
La Jornada d’Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnés – endegada l’any
passat pel Centre d’Estudis de la Ribera
d’Ebre, l’Associació Cultural Lo Llaüt i
l’Ajuntament d’Ascó- va néixer com una
plataforma per reivindicar la figura de
Carmel donant a conèixer la seva polifacètica personalitat a les generacions
futures.
La Jornada també va comptar amb la
col·laboració del Consell Comarcal Ribera d’Ebre, la Cadena Ser, Vídeo Ascó
Televisió i l’ Institut Ramon Muntaner.

La “Jornada de la Gent Gran”, un dia per als avis i àvies d’Ascó

:::

Un any més, Ascó va celebrar la
Jornada de la Gent Gran, un dia en el
qual els àvis i àvies de més de 70 anys
( i les seves parelles) són els protagonistes.
Com és tradició, el dia va començar
amb la celebració d’una missa i, al finalitzar, es va fer una fotografia de grup.
A continuació, es va celebrar un dinar

al Casal, on van ser-hi presents les pubilles i els hereus del poble. Durant el
dinar es va homenatjar a l’home més
gran d’Ascó -present a l'acte-, Josep
Biarnés (qui a l’octubre farà 94 anys); a
la dona més gran, Antònia Serra (de 98
anys); i al matrimoni més gran d’Ascó
(és a dir, que entre ambdós sumen més
anys): Fernando Grau (que al novembre

farà 90 anys) i Rosa Jordà (de 87 anys).
També va rebre un homenatge Pere
Joan Montaña, de 95 anys i l’home més
gran d’Ascó, però degut a què no va poder assistir a la celebració se li va dur
l’homenatge a casa seva. A més a més
dels homenatjats, tots els assistents van
rebre un detall per part del Consistori i,
aquells qui enguany tenen 80 anys, van
rebre un regal especial. Després dels
homenatges, tots els presents van poder gaudir d’un espectacle de fi de festa. Com cada any, una representació
de l’Ajuntament van visitar aquells avis
i àvies que no van poder acudir-hi. En
nom de tot el Consistori se’ls va lliurar
el detall i un petit obsequi.

consulta-ho a www.asco.cat
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Energia
Itaca Wind Power construirà a Ascó un prototip per
emmagatzemar electricitat a escala industrial

El director d'Itaca Wind Power i l'Alcalde durant la signatura del conveni a l'Ajuntament.

:::

L’alcalde d’Ascó, Rafel Vidal, i el director general d’Itaca Wind Power S.A.,
Juan Carlos Martínez-Amago, han signat un conveni que preveu la ubicació
d’aquesta empresa al polígon industrial
del municipi, on construirà un prototip
amb capacitat per emmagaztemar 150
Kw d’electricitat en una nau industrial de

800 metres quadrats de titularitat municipal. Es tracta d’un projecte pioner
a l’Estat i que emprarà hidrògen com a
base per a la tecnologia d’emmagatzematge.
La intenció de la firma és executar aquest
primer prototip i desenvolupar amb posterioritat equips de major capacitat. Tot i

que aquestes bateries industrials poden
carregar-se amb electricitat provinent de
qualsevol font de generació, el pla inicial
de l’empresa és alimentar-la amb energia provinent d’un aerogenerador que
s’ubicarà al terme municipal d’Ascó.
Els parcs eòlics actuals no sempre aboquen tota l’electricitat que generen a la
xarxa de subministrament general. En
horari nocturn, per exemple, quan hi ha
menys demanda, bona part d’aquesta
energia es perd. L’aposta empresarial
d’Itaca vol aprofitar aquesta energia per
separar l’hidrògen de l’oxigen i carregar
el seu prototip. El resultat és un equip
capaç d’emmagatzemar energia i abocar-la allà on es vulgui, quan es vulgui.
Martínez-Amago ha subratllat que el
seu “és un projecte enfocat a la millora
de l’eficiència energètica”.
La signatura d’aquest conveni suposa
una inversió inicial de 5 milions d’euros
per part de l’empresa, que crearà entre 10 i 15 llocs de treball a Ascó. Itaca
Wind Power S.A. s’ha compromés per la
seva banda a contractar preferentment
personal del municipi.

En marxa el centre d’interpretació de l’energia de la C.N. Ascó

:::

La central nuclear d’Ascó està
construint el que està destinat a convertir-se en un dels principals actius turístics del municipi. Es tracta d’un edifici d’uns 1.000 metres quadrats que
tindrà una doble vessant: la rebuda de

visitants a les instal·lacions i la divulgació científica. De fet, el director de
la Ciutat de les Arts i de les Ciències
de València, Manuel Toharia, és el supervisor del contingut del futur centre
d’interpretació de l’energia que acollirà
aquest edifici. Aquest espai museístic
recorrerà les diferents fonts de generació d’electricitat i permetrà fer una
visita virtual a l’interior dels reactors,
a més d’altres aplicacions interactives
que empraran les tecnologies didàctiques més avançades amb l’objectiu de
sorprendre el visitant i fer-lo participar
activament durant la seva visita. ANAV
preveu que la construcció, actualment

en marxa, estigui enllestida a meitats
de 2011 i que el centre estigui plenament operatiu durant la tardor de l’any
vinent.
L’Ajuntament d’Ascó s’ha adherit enguany a la Xarxa de Turisme Industrial
de Catalunya (XATIC), una agrupació
que aplega 20 municipis d’arreu de
Catalunya i que té com a objectiu oferir a touroperadors i agències de viatges paquets de visites a indrets que
exploten turísticament el seu patrimoni
industrial. La històrica indústria tèxtil
del Vallès o les mines en desús de Bellmunt del Priorat són alguns exemples
d’aquesta oferta.
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Esports

:::

Ascó va celebrar per primera vegada el passat setembre la Jornada de
l’Esport, un acte organitzat per la Regidoria d’Esports amb la voluntat de reconèixer el treball i l’esforç que fan els
esportistes del municipi durant tot l’any.
La Jornada, doncs, va homenatjar
l’esportista o equip més destacats de
cadascuna de les 8 entitats esportives
amb les que compta el poble. Aquestes
mateixes entitats prèviament van escollir al seu millor esportista o equip i també el millor col·laborador.
Tots els premiats van rebre un record
commemoratiu de part de la Regidoria
d’Esports. Els homenatjats com a millors esportistes o equip van ser: Marcelina García (Club Atletisme Ascó-Ribera
d’Ebre), Judith Sans- Olga Pena i Agnes

Abella (Club Handbol Ascó), Dionisio
Serra – Serafí Jordà i Ramona Llobet
(Club Petanca- Associació de la gent
gran), Marc Segura (Club de Tir al Plat
“Pla de l’Ovella”), Agustí Monté (Societat
de Caçadors St. Miquel), Miguel Herrera
(Societat de Pesca “La Tartanya”), equip
infantil (Club de Futbol Ascó) i Jose Luis
Fernández (Club Ciclista Ascó).
J.L. Fernández va rebre també el premi
especial al millor esportista, premi atorgat prèvia votació de tots els Clubs.
D’altra banda, els homenatjats com a
millor col·laborador van ser: Ramon
Serra (Club Atletisme), Antonio Pérez
(Club Handbol), Francisco Serra (Club
Petanca), Marc Segura (Club de Tir al
Plat), Vicenç Biarnés (Societat de Caçadors), Josep Serra (Societat de Pesca),
Jaumes Grau (Club de Futbol) i Vicenç
Campos (Club Ciclista).
A la vegada, Ramon Serra va rebre el
premi especial al millor col·laborador,
també atorgat prèvia votació de tots els
Clubs.
El Consistori va aprofitar el marc de la
Jornada per homenatjar a Sònia Franquet, tiradora de pistola de precisió que
participarà als JJ.O.O. Londres 2012. El
seu pare va ser qui va recollir el reconeixement.

Acabades les obres al camp d’esports i al camp de terra
d’esports, les quals ja han finalitzat. Ara,
el camp gaudeix d’oficines d’atletisme i de
futbol, d’una sala de premsa i d’un bar nou
al qual s’hi accedeix des de les graderies
i també des del mateix carrer. D’altra banda, també s’han instal·lat seients nous de
plàstic amb respatller a les graderies del
camp de futbol ja que les qui hi havia fins
Els antics banquets van ser subsituits per
uns de nous amb respatller

ara no en tenien.
Pel que fa al camp de terra, ja han finalit-

De resultes de la normativa que regeix els

zat les obres del nou sistema de reg que

equips de futbol de 3ª divisió s’han hagut

s’ha instal·lat per substituir les antigues

de dur a terme vàries reformes al camp

mànegues.

El CSN explica a Ascó els resultats de
l’estudi epidemiològic a l’entorn de la indústria nuclear
El saló de plens de l’Ajuntament d’Ascó va
acollir una sessió divulgativa oberta al veïnat a l’entorn de l’estudi epidemiològic que
s’ha dut a terme a l’Estat que descarta taxativament la incidència de la indústria nuclear
en la salut de les persones. Aquest anàlisi
és producte d’una demanda dels grups
parlamentaris representats al Congrés dels
Diputats, que van instar a l’Executiu a portar a terme aquest anàlisi, l’autoria del qual
correspòn a l’Institut de Salud Carlos III de
Madrid. L’estudi ha tingut en compte tots els
municipis ubicats en un radi de 30 kilòmetres
de totes les instal·lacions nuclears de l’Estat,
d’altres municipis a una distància d’entre 50 i
100 kilòmetres i dues àrees sense presència
de la indústria nuclear. El treball, supervisat
al llarg de la seva elaboració per nombroses
organitzacions, entre elles grups ecologistes
com Ecologistes en Acció i Greenpeace, ha
tingut en compte 17 tipus diferents de càncer
i no ha trobat cap relació entre la presència
de la indústria nuclear (ja sigui la mineria
d’urani, les centrals nuclears, o la fabricació
de combustible) i un augment de la mortalitat
de la població. En total, l’estudi ha analitzat
més de mil municipis i aproximadament 8 milions de persones des de l’inici d’aquesta indústria i fins l’any 2003, fet que el converteix
en el treball d’aquestes característiques de
més abast dels que s’han dut a terme arreu
de la Unió Europea.
10è aniversari de la Canonització de Sant
Pere Màrtir Sans i Jordà
A principis del mes d’octubre va tenir lloc la
celebració d’acció de gràcies en motiu del
10è aniversari del Sant a la Parròquia de Sant
Joan Baptista del municipi. L’Ajuntament va
col·laborar amb el Consell Parroquial amb
suport logístic i econòmic. La celebració va
consistir en una Eucaristia presidida pel bisbe Xavier Salinas i, a la tarda, va tenir lloc un
concert a càrrec de l’Orquestra Camera Musicae que va estrenar una missa especialment
composada per l'ocasió. Paral·lelament a les
celebracions es va poder gaudir d’una petita
exposició d’objectes del Sant. Pere Josep
Andreu Sans i Jordà va néixer a Ascó l’any
1.680. L’any 1.748 va ser declarat màrtir i fou
beatificat a Roma pel papa Lleó XIII (1893).
Joan Pau II el va canonitzar l’any 2000.
S’arreglen més camins
El consistori ha dut a terme l’arranjament
dels camins Camposines-Mas del Cavaller
(de 5km), el camí dels Mallols, el camí ramal
des de la carretera C12 al camí Vell de Camposines, el camí ramal des de la carretera
C12 al camí dels Xarcums del Rano, el camí
de les Cotxes fins al terme municipal d’Ascó i
el camí de la Gala. D’altra banda, s’han adjudicat el camí de Camposines- Vall de Caete i
el camí de la Barrala.
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Breus

Ascó celebra la Jornada de l’Esport

El pare de Sònia Franquet va recollir
l'homenatge de la seva filla
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