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PREGONERS
Antonio Montaña Serrano  

i Josefina Rocamora Jornet

Forn Montaña 

Benvolgudes asconenques i benvolguts 
asconencs,

Un any més tornem a tenir aquí la nostra Festa 
Major d’estiu. Aquest any l’Ajuntament i la Comissió 
de Festes ens han proposat ser-ne els pregoners. 
En cap moment ens vam esperar que pensessin en 
nosaltres per ser els representants per inaugurar la 
nostra esperada Festa Major i ens fa molta il·lusió 
formar-ne part. Volem agrair-ho a tot el Consistori 
i a totes les persones que ens han escollit. Gràcies 
de tot cor.

Enguany és un any especial ja que, com tots 
i totes sabeu, hem començat la nostra etapa de 
jubilació i podrem estar presents a tots els actes. 
Fins ara el forn ens ha ocupat molt temps. De ben 
segur que aquest any no faltarem a cap!

També és un any especial perquè, finalment, 
podrem celebrar una festa amb normalitat després 
de dos anys en què no ens hem pogut reunir i no les 
hem pogut gaudir amb els més estimats.

Xaleu de totes les activitats que la Comissió de 
Festes ha preparat per aquests dies, feu un bon 

retrobament amb la família, amb veïns i veïnes, 
amb amics i amigues que venen a visitar-vos... Com 
ja diu la dita: “Per festes la casa plena, sinó no és 
festa”.

Per acabar, només us demanem que sortiu al 
carrer, rieu i balleu, fem entre tots i totes germanor 
i el caliu que es mereix la nostra Festa Major.

Bona Festa Major!



AlcALDE
Miquel Àngel Ribes Jornet

Benvolgut veïnat,

Tenim per davant una altra festa major per celebrar, una 
festa que desitgem que sigui tot el normal que es pugui, i 
que es recuperi l’esperit de l’any 2019, l’última que es va 
organitzar sense restriccions. L’actual equip de govern feia 
escassament dos mesos que ens havíem estrenat, i com 
qui no vol la cosa, ja ens trobem davant de les portes de 
les últimes festes d’estiu del mandat. 

Per què festa major? Si anem a buscar el concepte de 
‘festa major’ al diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans 
hi trobem: Festa que celebra el dia del patró d’una ciutat, 
d’un poble, d’un barri, etc. Tots els pobles i ciutats tenim 
la nostra festa major, una tradició que ve d’antic i de la 
qual en som hereus. En el cas d’Ascó, per honorar Sant 
Miquel, Santa Paulina i Sant Gregori. Al voltant del patrons 
s’hi organitzen tot d’actes lúdics, esportius i socials: balls 
i concerts, cercaviles, activitats familiars, competicions 
esportives, la nit del pubillatge i del pregó. En definitiva, la 
festa és un ritual que té cada comunitat per celebrar amb 
germanor. 

Per tant, independentment dels actes programats, 
l’important de la festa major és la voluntat de crear 
comunitat i de reforçar la germanor. Són dies de trobades 
i de retrobades, i d’acollir la gent que ens visita. La festa 
major són unes dates en què ressorgeix el nostre sentiment 
de pertinença a Ascó. 

Aprofitem l’excusa que ens dona la festa major per fer 
una aturada en el dia a dia, per intentar xalar dels diferents 
actes que ens ha programat la Comissió de Festes, sense 
oblidar les activitats que organitzen les entitats. Sovint no 
en som conscients, i Ascó, tot i ser un poble petit, té una 
vida social molt activa, i malgrat no disposar dels serveis 
de les ciutats, en certa manera comptem amb una oferta 
lúdica, cultura i esportiva prou àmplia. 

Hem estrenat nous espais, els quals també formen part 
de la festa. És bon moment per fer-vos un prec: gaudim-los, 
aprofitem-los, però sempre des del respecte i el civisme 
cap al nostre poble i la nostra gent.

Des d’aquestes línies vull agrair a tothom qui fa possible 
la festa major, començant per la Comissió de Festes, 
l’àrea de Cultura i l’Aida Roigé i Josep Maria Raduà com 
a principals regidors implicats. Com he dit abans, també 
gràcies a les entitats, així com al personal de l’Ajuntament, 
que aquests dies li toca estar al peu del canó per tal que 
tot pugui sortir tal com està programat. És la suma de 
l’esforç de molta gent que fa possible tenir una festa major 
variada i de qualitat, on tothom hi pot trobar el seu espai. 
Així que us desitjo que feu d’aquesta festa major uns dies 
molt especials. 

Bona Festa Major!



REGIDOR
Cultura, festes i tradicions

Josep Maria Raduà Serra

Benvolguts i benvolgudes,

Escric aquestes línies amb la il·lusió que fa pensar ja 
en la Festa Major, quan ja entreveus en l’horitzó aquelles 
dates que ens han de permetre fer una aturada en el camí, 
carregar piles i compartir la joia de la festa grossa. A més, 
aquesta ja serà una festa major sense restriccions. No hem 
deixat enrere la pandèmia, però comencem a conviure-hi. 
Ara toca combinar la normalitat amb la prudència.

Són dies especials, cadascú pel seu propi motiu: perquè 
et retrobes pel carrer amb aquells asconencs i asconenques 
que viuen fora vila; o bé perquè a la taula s’hi asseurà més 
gent de l’habitual; o bé perquè hi ha programat un grup de 
música que t’agrada; o perquè els focs artificials són un 
cúmul d’emocions dels dies viscuts; o bé perquè recordes 
aquell primer petó fugisser... En definitiva, per cadascú 
de nosaltres la festa major ens desperta uns sentiments i 
unes emocions particulars. 

Les festes majors evolucionen, també la Festa Major 
d’Ascó. De vegades són canvis imperceptibles, que poc 
a poc han anat modelant i donant fesomia al calendari 
festiu d’Ascó. Quan des de la Comissió de Festes es 
proposa algun canvi, pot ser més o menys encertat, però 
us puc assegurar que està meditat, es fa balanç de les 
activitats programades i, al final, sorgeixen unes propostes 
de millora. És per això que vull agrair la seva tasca i el 
seu compromís, no únicament ara, sinó al llarg de tot l’any. 
Cadascú fent l’aportació que el temps o la disponibilitat li 
permet. Gràcies!

Aquests dies el protagonisme recaurà molt especialment 
en el pubillatge gran i petit, i en els pregoners d’enguany, 
Antonio i Jose. A tots ells i elles, fem-los sentir que són 
part imprescindible de la festa. Que gaudeixin dels bons 
moments que els depararà la Festa Major, i segur que el 
dia de demà els tindran desats en el calaix dels records. 
Serà una festa major que no oblidaran!

Cal agrair a tothom qui ho fa possible: Comissió de 
Festes, entitats, personal municipal... sense vosaltres no 
seria possible. A tothom qui participarà dels actes, la 
vostra presència és imprescindible. Gràcies, de cor.

Ara mateix em costaria triar algun dels actes de la festa. 
Tots tenen el seu sentit, el seu públic, el seu espai... així 
que potser el més adient és convidar-vos a participar del 
màxim d’actes possibles, de deixar-vos envair per l’esperit 
de la festa i que la nit dels focs puguem dir que la Festa 
Major ha valgut la pena.

Ens veiem aquests pels carrers i les places, i amb el 
desig que trobem en cada sentiment, en cada olor, en cada 
mirada... una espurna de felicitat. 

Bona Festa Major! 



REGIDORA

Benvolgudes i benvolguts,

Quines ganes de Festa Major! Per fi deixem enrere les 
restriccions horàries, els límits d’aforaments i les activitats 
d’aquests dos últims anys.

És cert que la pandèmia ens ha canviat a cadascú de 
nosaltres, però estic segura que tothom valorem més 
aquelles coses que, a ulls del 2019, potser no li donàvem 
importància. Parlo dels dinars amb família, dels moments 
amb els amics, d’anar a fer el vermut o de ballar i cridar a 
un concert... Coses tan típiques de festa major que de ben 
segur que aquest any gaudirem el doble i espremerem els 
moments com mai.

I això realment és el que us desitjo: que espremeu 
aquests dies que tan ràpid se’ns passen, que feu de 
l’alegria i la xalera les màximes de la Festa Major i que la 
gaudiu el millor que sabeu.

Per últim, agrair de tot cor tothom que ajuda, d’una 
manera o altra, per tal que totes les activitats puguin sortir 
endavant perquè, sense ells i elles, no seria el mateix. 

Molt bona Festa Major a tothom!

Regidora de Participació 
Ciutadana

Aida Roigé Màdico



LA PARRÒQUIA
Mossèn Emilio Vives Vives

Apreciats asconencs, apreciades asconenques i tothom 
que ens acompanyeu en aquests dies.

Ja tornem a celebrar la Festa Major d’estiu en honor als 
nostres sants patrons, i crec que el primer que hem de dir 
és “gràcies”. Gràcies perquè des del moment que puc llegir 
aquestes paraules és perquè tinc la sort d’estar viu i poder 
sentir que el meu cor continua bategant. Gràcies perquè, 
a pesar de tantes coses que em fan veure la realitat fosca, 
tinc una nova oportunitat per voler millorar; una realitat 
on es fa evident la caiguda d’una sèrie de valors que fan 
trontollar la convivència, que  cada cop és més difícil i 
més agressiva; unes ideologies que ens tenen marejats i 
una crisi econòmica que, des de la guerra d’Ucraïna, està 
influint en la pujada dels productes bàsics i l’alimentació 
que fa que cada vegada més persones no arribin a final 
de mes.

Però davant d’aquest panorama tan inestable i canviant, 
també veiem signes i manifestacions per part de moltes 
persones que reaccionen fent el bé, aportant iniciatives i 
vivint amb esperança.

Les festes del poble sempre són un bon moment per 
potenciar tot el bé, per divertir-se de forma sana i per 
recuperar forces per continuar lluitant. Que aquests dies 
siguin plens de benedicció per tothom. Així ho demano als 
nostres patrons i us ho desitjo de tot cor.

Bona Festa Major!

CÀRITAS  
PARROQUIAL 

Després de passar unes festes molt condicionades per la 
crisi de la COVID, que ens ha tocat viure, enguany tornarem 
a omplir els carrers de gent, de música, d’activitats... de 
FESTA.

Fer festa és celebrar, és compartir el millor de nosaltres 
Els voluntaris/es de Càritas Ascó volem tenir un record per 
a tothom qui ha patit les conseqüències de la Covid. Un 
record pels qui encara lluiten contra el virus. Un record 
per les persones que ens han deixat, pels seus familiars 
i amics. Molta cura i protecció, especialment les persones 
més vulnerables.

Gràcies per ajudar-nos a ajudar.

ORACIÓ DE SANT FRANCESC D’ASSÍS – POEMA 
PER LA PAU

Senyor, feu en mi un instrument de pau.
Que on hi hagi odi, hi posi amor.
On hi  hagi ofensa, hi posi el perdó.
On hi hagi discòrdia, hi posi la unió.
On hi hagi error, hi posi la veritat.
On hi hagi dubte, hi posi la fe.
On hi hagi desesperació, hi posi l’esperança.
On hi hagi tenebres, hi posi la llum.
On hi hagi tristesa, hi posi l’alegria.
Oh Mestre, feu que jo vulgui més aviat consolar que ser 
consolat, 
comprendre que ser comprès,
estimar que ser estimat. 
Per què es donant que es rep,
oblidant que es troba,
perdonat que s’és perdonat,
i morint que es ressuscita a la vida eterna.

Molt bona Festa Major!

d’Ascó



Associació 
de Famílies
de l’Escola Sant Miquel

Estimades asconenques i asconencs,

L’arribada de la Festa Major ens porta, una 
vegada més, l’oportunitat de saludar-vos. 
La Festa Major és sinònim de desconnexió, d’esperats 
retrobaments i, sobretot, de gaudir. De gaudir de 
tradicions ben arrelades i també de tot un seguit 
d’activitats que han anat evolucionant i adaptant-se a 
una societat cada vegada més canviant. Una societat 
que ha fet sorgir noves necessitats entre les famílies 
a les quals, des de l’AFA, hem donat resposta oferint 
els serveis més actuals al nostre abast amb l’objectiu 
d’aconseguir que el binomi família-escola sigui més 
inseparable que mai.

Enguany, afortunadament, la millora de la situació 
sanitària ens permetrà viure novament les festes en tota 
la seva plenitud. Amb la nostra participació -sempre des 
de la prudència-, podem fer que aquestes siguin unes 
festes inoblidables. I és que, de la mateixa manera 
que la participació de les famílies és la clau de l’èxit 
educatiu, l’èxit de la Festa Major depèn en gran mesura 
de la participació de la ciutadania i les entitats. 
 
Bona Festa Major! 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL  
LO LLAÜT

Ja hi tornem a ser, arriba de nou la Festa Major! 

Les festes i celebracions són una mostra de la diversitat 
cultural heretada del passat i que perviuen i van marcant 
el pas dels anys. 

A Ascó en celebrem moltes durant tot l’any, però les 
més representatives són la d’hivern, la de Sant Antoni i la 
d’estiu, que en breu encetarem. 

Les festes donen idiosincràsia i identitat i, com a tal, 
hem de continuar celebrant-les i hem de ser-ne partícips, 
ja que són espais de cultura popular i tradicional on 
s’implica tota una comunitat, tot un poble. 

Des de l’Associació Cultural Lo Llaüt ens sumem per 
mantenir vives les tradicions i la cultura del nostre poble 
i aplaudim l’esforç i la gestió de l’Ajuntament perquè 
aquestes se celebrin, així com el reiterat recolzament que 
dona a la nostra entitat des de la seva creació. 

Com sabeu, Lo Llaüt és cultura, patrimoni, diversió, 
cohesió social i respecte, i això és també la nostra Festa 
Major. 

Xaleu, jugueu, gaudiu de tots els actes, balleu i brindeu 
amb els amics i familiars, i feu que l’alegria i la diversió 
siguin els millors ingredients d’aquesta festa. 

Salut i bona Festa Major!

La Junta de Lo Llaüt



ADF

Quaranta-sis anys d’estadístiques (1973-2019) posen 
de manifest que un 16% del territori d’Ascó s’ha cremat 
durant aquest període. Són 1.187 ha d’un total de 7.363 ha.

Durant aquests anys s’han produït un total de 70 focus 
d’incendis. El més important i devastador s’inicià el 12 
d’agost de 1976, a la zona del Barranc de Xarcum, que 
cremà 632 hectàrees, més del 50% de tota la superfície 
que s’ha cremat a Ascó des què se’n tenen dades. 

Li segueix en importància l’incendi del 21 de juliol de 
l’any 1989, que cremà més de 184 hectàrees, afectant 
terrenys dels paratges del Pas de l’Ase, Mas de Prades, 
Vall de Cigales i Xarcums.

Focs de 10 hectàrees o més n’hi ha hagut uns quants:

• Mas de Prades, 20 de juliol de 1973, 10 ha.

• Deveses, 28 d’agost de 1974, 30 ha.

• Xarcum, 13 d’octubre de 1974, 70 ha.

• Mas de Prades, 24 de juny de 1976, 82 ha.

• Barranc de Rams, 24 de març de 1981, 75 ha.

• Mas de Prades, 29 de juny de 1985, 19 ha.

Aquests sis incendis, més els dos anteriors, en número 
representen poc més del 10% dels focs que hi ha hagut a 
Ascó, però han cremat, junts, 1.102 ha, més del 93% de la 
superfície afectada en aquests quaranta-sis anys.

Sant Llorenç d’Ascó

Del total de conats que es tenen constància a Ascó, la 
major part són negligències (57%), tot i que a nivell de 
superfície no són incendis de grans extensions. En canvi, 
els incendis per causes naturals, tot i només haver-ne 
hagut set en el període 1987-2019, han cremat extensions 
més grans.

Fent una mirada a l’històric més recent, els dos focs 
del juny de l’any passat a Vall de Cunes i al Reguer, i 
el d’enguany a Canadero ens venen a dir que no hi ha 
treva, que cal estar molt a l’aguait i que ara, més que 
mai, cal preservar el nostre territori per a què ni les 
grans sequeres, ni la manca de gestió forestal, ni les 
imprudències, converteixin els petits focs en grans 
incendis forestals.

Que passeu molt bona Festa Major i, ja sabeu, si veieu 
una columna de fum, truqueu al 112!

Molt bona Festa Major!

Font: Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.



AMICS  
Geganters

Un any més tornem a tenir la festa Major d’estiu, i els 
Amics Geganters d’Ascó us obrim la porta per tal que 
gaudiu dels actes programats amb alegria i sense maldats. 

Malgrat que estava molt decebut, continuaré un anyet 
més entre vosaltres, a veure si compleixo el que aquesta 
temporada no he pogut fer: portar a conèixer els nostres 
gegants més lluny de Catalunya. Ens van oferir per anar a 
Andorra, Palma de Mallorca i Torrejón de Ardoz.

Els nostres gegants son preciosos, ens demanen el 
contacte als llocs on anem, i això vol dir que fem les coses 
bé. Agrair a tota la gent que ens dona suport, especialment 
a la Colla Gegantera del passeig de Torroja, de Tarragona.

MIDES PES DATA BATEIG

FALCÓ 3,90 56 23 DE MARÇ 2013

NA SANÇA 3,80 45 23 DE MARÇ 2010

Falcó i Sança, reproducció dels originals, estrenats el 
1995.

Falcó: Representa de manera simbòlica el perfil d’un 
cavaller de l’Orde del Temple del segle XIII, i el seu nom 
correspon al d’un dels primers comanadors d’Ascó.

Sança: representa el personatge que correspon a la 
dama que fou reina d’Aragó, comtessa de Barcelona i 
marquesa de Provença, esposada amb el rei Alfons I. La 
reina sobirana per dret d’esposalles ho era també de la 
vila d’Ascó.

Els Amics Geganters d’Ascó us desitgem una molt 
bona FESTA MAJOR!

d’Ascó



Ja hi som de nou, ja tenim la Festa Major aquí. Un any 
més que podem gaudir-ne, un any que, tot i tenir encara 
alguna restricció per la pandèmia, la cosa ha anat millor.

La Festa que tothom esperem amb ganes i il•lusió, 
ganes de xalar, de sortir al carrer, d’assistir a tots els actes 
que estiguin programats i passar-ho d’allò més bé. 

Dies que tots els asconencs i asconenques mos sentim 
orgullosos de ser d’Ascó, dies de donar la benvinguda als 
que mos visiten de fora i venen a gaudir de la nostra festa.

La Festa Major és el millor moment per demostrar-ho, 
per unir-nos, per gaudir-ne conjuntament i, en definitiva, 
per fer poble.

Des de l’Associació de la Gent Gran d’Ascó volem que 
tots els veïns gaudiu dels dies de la Festa. La Festa Major 
és un cop l’any, i l’hem de viure.

VISCA ASCÓ I LA SEVA FESTA MAJOR!

La Junta

ASSOCIACIÓ 
GENT GRAN Apreciats convilatans,

Des de la nova associació creada a la nostra vila, 
anomenada SINGLES (“solters”, traduït a la nostra llengua), 
ens volem donar a conèixer a tota la població aprofitant 
aquest escrit i explicar-vos  els objectius pels quals hem 
creat aquesta associació.

En primer lloc, volem englobar sòcies i socis de diverses 
edats per portar a terme activitats tan lúdiques com 
culturals a la nostra vila i interaccionar amb la comarca, les 
Terres de l´Ebre i més enllà, ja que som la primera entitat 
de solters associada en tota la província de Tarragona.

En un futur no llunyà organitzarem trobades amb 
diverses associacions, tant de la vila com veïnes, per 
fer activitats i donar a conèixer les diferents i atractives 
opcions culturals i turístiques que disposem a la nostra 
vila, les quals segur que seran molt enriquidores tant pels 
veïns de  la població com per la gent que ens acompanyarà 
en els actes.

Us animem a sumar-vos a aquesta iniciativa i a 
compartir amb vosaltres  experiències.

Agrair al consistori i les regidories el suport. Hi 
treballarem conjuntament per fer-vos un dia a dia més 
dinàmic i atractiu.

Bona Festa Major!

ASSOCIACIÓ 
dE SINGLES

d’Ascó

d’Ascó



CLUB  
ATLETISME 

d´ASCÓ  

Enguany és un any molt especial pel nostre petit 
club: es compleixen 25 anys de la seva inscripció com 
a club federat al Consell General de l’Esport.

Al llarg d’aquest 2022, el nostre club s’ha esforçat 
per estar a l’alçada d’aquest gran repte per un club 
d’un poble petit que porta el nom d’Ascó i de la seva 
comarca per tota Catalunya i per l’Estat espanyol. 
Arribar a aquests 25 anys no hagués estat possible 
sense la implicació del poble d’Ascó, dels successius 
consistoris municipals i dels atletes i entrenadors que, 
amb el seu esforç, ho han fet possible. Sense Ramon 
Serra, sense Jaume Ferrús, sense l’incombustible 
Josep Montaña i sense les súper secretàries Àngela 
Diez i Montse Franquet no haguéssim pogut portat el 
club fins a estar, en certs campionats, al més alt del 
rànquing i aconseguir ser campions de Catalunya i 
d’Espanya d’atletisme.

És per aquest motiu que ens permetreu que la 
salutació del Club Atletisme Ascó-Ribera d’Ebre sigui 
aquest 2022 una “mica” més extensa de l’habitual. Us 
deixem una crònica del les nostres participacions en 
campionats.

CURSA DE LA FESTA MAJOR 2021

A la cursa local femenina, 900 metres, el primer 
lloc va ser per Kadhija Mendou seguida de Marta Mas 
i d’Agnès Abella. La cursa local masculina, de 1.800 
m, va ser per David Vilar, seguit de Jaume Ortega i de 
Josep Maria Ribes.

Ribera d’Ebre

CAMPIONAT D’ESPANYA DE FEDERACIONS 
AUTONÒMIQUES

Per primera vegada el nostre petit club va aportar 2 atletes 
al Campionat d’Espanya  sub 16 de Federacions 
autonòmiques que va tenir 
lloc a Cuenca a l’octubre 
del 2021.  Mario Stefanov en 
la cursa de 100 tanques va 
finalitzar en 4t lloc i Hailu 
Estrampes en javelina va ser 
el guanyador de la prova.  A 
més a més, Mario va formar 
part de l’equip de relleus 
català de 4x100 on es va 
penjar la medalla de bronze. 
Per la seva part, Hailu també 
va formar part del relleu 
llarg, 4x300, on els catalans 
es van proclamar campions 
d’Espanya. Tots dos atletes van 
ajudar a què la selecció catalana masculina aconsegueixi el 
tercer lloc del pòdium del campionat.

CAMPIONAT DE TARDOR

El mes de novembre va tenir lloc la final del campionat de 
tardor a Serrahima. 

Axel Zarranz es va 
proclamar subcampió 
de Catalunya a 3.000 m 
(sub 14), igual que Paula 
Gallego a disc (sub 16), 
Júlia Gallego a 600 m 
(sub 16), Marta Llebaria 
a 100 m (sub 16), David 
de la Llave a llargada 
(sub 14), Anna Mas a 
2.000 m (sub 12) i Biel 
Franch a 3000 m (sub 

16). Hailu Estrampes es va penjar l’or 
a javelina i 600 m (sub 16), com David de la Llave a triple i 
Marc Benavent a 1.000 m obstacles (sub 14). L’única medalla 
de bronze se la va endur Anna Mas a llançament de pilota 
(sub 12).



CAMPIONAT DE CATALUNYA DE LLANÇAMENTS 
D’HIVERN 

El 12 de febrer a les 
pistes de Serrahima de 
Barcelona va tenir lloc 
aquest campionat on Hailu i 
Paula Gallego es van penjar 
la medalla d’or a javelina 
sub 18 (56,16 m i rècord del 
campionat)   i disc sub 16 
(28,58 m), respectivament. 
Jana Ribes (sub 16) també es 
va classificar a la prova de 
disc per aquest campionat, 
on va assolir una marca de 
23,49 m.

CAMPIONAT 
D’ESPANYA DE 
LLANÇAMENTS LLARG 
MENORS 

A les pistes del Playas 
de Castelló, el 2 d’abril, va 
tenir lloc aquest campionat 
on Hailu es va proclamar 
campió d’Espanya d’hivern 
amb una marca de 60,49 m. 

CAMPIONATS DE 
CATALUNYA DE PISTA 
COBERTA

En pista coberta, entre  
febrer i març, el nostre club 
va tenir diversos atletes 
classificats a les finals en 
les diverses categories: 
Arnau Brut, Ruth Martí, 
Hailu Estrampes, Marta 
Lleberia, Mario Stefanov, Júlia 
Gallego, Axel Zarranz, Queralt 
Pinyol, David de la Llave i 
Marc Benavent. Marc va ser 
l’únic representant del Club 
Atletisme Ascó que es va endur 
una medalla, la medalla d’or 
als 2.000 m.  El mes de gener, 
Marc també va pujar al més alt del pòdium al campionat 
de Catalunya de cros celebrat a Santa Cristina d’Aro.

CAMPIONATS TERRITORIALS

Al llarg de la primavera es van celebrar els cinc 
campionats territorials, el primer dels quals va tenir lloc a 
Ascó el dissabte 30 d’abril, amb una gran participació dels 
nostres atletes de promoció, que es van emportar fins a 
25 medalles.   

CAMPIONATS DE CATALUNYA A L’AIRE LLIURE

A finals de maig van començar els campionats que no 
van finalitzar fins a mitjans de juliol. Des de sub 10 fins 
a la categoria absoluta, el nostre club va aportar atletes 
a totes les categories: Aura Argilaga, Bruna Castellví, Txell 
Puig, Aleix Roca, Marc Benavent, Hailu Estrampes, Marta 
Lleberia, Júlia Benavent, Paula i Júlia Gallego, Jana Ribes, 
Axel Zarranz, Queralt Pinyol, Mario Stefanov, David de la 
Llave, Arnau Brut, Ruth Martí, Bea Anton, Kadhija Mendou, 
Marce García i Jose Gutierrez.

PAULA (OR A DISC)           JANA (BRONZE A DISC)           



Marc es va penjar la tercera medalla d’or als Campionats 
de Catalunya als 1.000 m, Hailu ho va fer a la javelina, Mario 
als 100 metres tanques i Paula Gallego a disc. Jana Ribes va 
guanyar la de bronze a disc, amb una excel·lent marca de 
28,18 m, i Ruth Martí també la de bronze als 3.000 metres.

Per últim, el matrimoni format per Marce i José es van 
endur 6 medalles al campionat Màster de les proves de 
velocitat.

CAMPIONATS D’ESPANYA A L’AIRE LLIURE

A Jerez de la Frontera, el 18 i 19 de juny, va tenir lloc 
el Campionat sub 18 on Hailu es va tornar a proclamar 
campió d’Espanya de javelina amb una marca de 63,02 
metres. 

El 23 i 24 de juliol, a Avilés, 
Mario Stefanov  i Axel Zarranz van 
participar al campionat sub 16. 
Mario ho va fer a la prova de 100 
tanques i Axel als 3.000 metres. 
Mario  va fer una gran cursa sent 
el 3r millor atleta  d’Espanya 
en aquesta prova, guanyant la 
medalla de bronze.  Axel va fer 
marca personal i es va classificar  
en 13a posició.

VETERANS

El nostre veí David Sans ha 
tingut una gran temporada: 
Duextrem d’Amposta, on 
va quedar 1r de la general; 
Marathon Cartil, a Font-
Romeu, on va quedar 20è; a 
La Cabanera de La Torre de 
Capdella va pujar també al 
pòdium, ja que va acabar la 
prova en 3r lloc de la general.

Enguany, després de dos 
anys, hem pogut continuar 
amb la tradició de la CURSA 
POPULAR. Felicitem  Ares 
Clua, Mauro Muñoz, Maria 
Cabezas, Kai Juan, Anna 
Mas, Júlia Alabart, Jawad 
Chellay, Pere Jordà,  Jimmy 
Torreblanca, Ramon Serra i 
Francisca Borrell.

Estimats vilatans, el 
Club d’Atletisme us desitja 
una bona FESTA MAJOR 2022. Gaudiu de l’estiu i 
recordeu que les nostres pistes estan esperant-vos.

RUTH (BRONZE 3000m) MARIO (OR 100m TANQUES)         

MARCE I JOSE          JAILU A JAVALINA 

MARC (OR 1000m)           



Des del Club de Tir al Plat Pla de l’Ovella volem felicitar 
tots els ciutadans de la població d’Ascó per la Festa Major 
d’aquest 2022. És un plaer per nosaltres poder participar 
en la Festa Major. 

Com cada any, realitzarem la típica tirada al plat. 
Animem tothom a participar o venir a veure-ho i gaudir 
d’una bona estona amb amics i coneguts. Animem tothom 
qui vulgui conèixer aquest esport i  formar part del nostre 
club, el qual compta amb socis de totes les edats. 

Volem agrair el suport rebut dels col·laboradors, gràcies 
als quals, a dia d’avui, disposem d’un dels millors camps 
de Catalunya on podem oferir competicions tant en àmbit 
provincial com de tot Catalunya. 

Us convidem a tothom qui vulgui assistir a la tirada de 
Festa Major al plat i al típic esmorzar que realitzarem a les 
instal·lacions del camp de tir. 

La Junta del Club de Tir al Plat Pla de l’Ovella 
us desitja molt BONA FESTA MAJOR 2022 a tots 
i totes!!!

La Junta

CLUB DE TIR 
PLA de  

L´OVELLA 

Un any més, sentim la Festa, la Festa Major d’estiu. 
Des de la Junta del Club Nàutic Ascó volem engrescar-vos 
a participar en totes les activitats programades. Però en 
especial, volem que gaudiu amb nosaltres de la Festa del 
Riu 2022 i de la 7a BIRRA NÀUTICA. 

També volem aprofitar aquesta salutació per agrair la 
confiança rebuda per tots i cadascun dels socis del Club 
Nàutic Ascó, que malgrat la inactivitat en els anys de 
pandèmia volen seguir formant part d’aquesta entitat. 
Actualment, el Nàutic està immers en un nou camí, amb 
nova gent amb ganes de poder recollir i continuar amb 
la feina feta fins ara. Una nova etapa que esperem que 
tots els socis, amb paciència i comprensió, puguem tirar 
endavant per no deixar morir el nostre riu, el riu de totes 
i tots. 

Amb il·lusió, us esperem al riu! 

Per finalitzar, volem desitjar a totes les veïnes i a tots 
els veïns del nostre poble, i de tot cor, que gaudiu de la 
Festa Major d’estiu 2022!

VISCA ASCÓ, VISCA CATALUNYA I MOLT BONA 
FESTA MAJOR!

CLUB NÀUTIC
d’Ascó



CLUB  
HANDBOL

Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes,

Un any més ha arribat la Festa Major, uns dies 
per gaudir del poble, dels amics, de la família, de 
retrobaments i de molts moments que durant l’any 
van lliscant de forma ràpida per les nostres vides i que 
sembla que aquests dies es detinguin una mica i ens 
permetin fer de tot i  a la vegada no fer res... això és la 
Festa Major.

Des del Club Handbol Ascó volem desitjar a tots el 
nostres veïns i a totes les nostres veïnes una bona festa 
i emplaçar-vos a compartir amb la nostra gran família 
les bones estones que ens dona aquest esport tan 
trepidant i ple d’acció.

Aquesta temporada que hem passat ha sigut una 
temporada excepcional quant a resultats pel nostre 
club, ja que, a més d’aconseguir participar en el TOP4 
aleví i juvenil, sent proclamades les juvenils, com a 
campiones de la Lliga Catalana, també s’ha aconseguit 
estar a les fases de Sector del Campionat d’Espanya, 
categoria juvenil, que vam tenir el plaer d’organitzar 
aquí a casa nostra, rebent felicitacions especials per 
part de la Federació Catalana d’Handbol i de la Real 
Federación Española de Balonmano per l’excel·lent 
organització de l’esdeveniment. 

Aquest fet ha de fer adonar-nos que, com a club i 
com a poble, malgrat ser petits, podem estar al nivell 
de qualsevol, ja que amb ganes i molt d’esforç es poden 
organitzar coses excepcionals gràcies a la implicació 
de les persones i de molta feina desinteressada que 
fem totes les entitats d’aquest poble, que ens hem de 
reconèixer i posar en valor.

d’Ascó

Addicionalment, aquesta temporada el nostre equip 
sènior femení, per primera vegada en la nostra història, es 
va classificar per participar a les fases d’ascens a divisió de 
Plata que es van disputar a Las Palmas de Gran Canaria, tot 
i que no va ser possible obtenir la classificació. 

Tots aquests resultats han estat molt bons, però el 
més important de tot és que, en tots els anys de vigència 
del club, hem sigut capaços de construir un projecte que 
fomenta la cohesió social, l’educació emocional del nostre 
jovent, potencia els principis de la companyonia, el treball 
en equip per aconseguir objectius, el respecte cap al 
rival, els entrenadors i àrbitres, i molts d’altres principis 
que serveixen per formar persones adultes, respectuoses 
i lluitadores, que són capaces d’ajudar els altres quan ho 
necessiten. 

Per totes aquestes raons, convidem a tota la població 
a involucrar-vos més en les nostres activitats i que gaudiu 
d’un esport fabulós. A nosaltres només ens resta desitjar-
vos una molt feliç Festa Major i acabar com ho fem abans i 
després dels partits.

Ascó, som i serem!!!

JUNTA CLUB HANDBOL ASCÓ



Benvolguts convilatans,

Un any més estem a les portes d’una nova Festa Major. 
Esperem que aquesta sigui, per fi, la del retorn a la 
normalitat absoluta.

Des del Club Pàdel Ascó tornem a col·laborar amb 
el programa de Festa Major amb el ja habitual partit 
d’exhibició World Padel Tour, que enguany organitzem per 
tercera vegada. Esperem que assistiu i en gaudiu.

Pel que fa a les activitats dutes a terme durant aquest 
darrer any, el que més ens il·lusiona i més orgullosos ens 
fa sentir és l’escola de pàdel per a nens i adults. Un èxit 
absolut, amb la presència de gairebé una quarantena 
d’alumnes durant tot el curs. Volem aprofitar aquesta 
salutació per animar tothom que vulgui iniciar-se al pàdel 
a inscriure’s al nou curs que iniciarem al setembre.

Quant a la competició, el nostre equip federat masculí 
es troba competint a la 3a categoria de la Lliga Catalana, 
i s’ha classificat en 3a posició a falta de 5 jornades, amb 
serioses opcions d’assolir l’ascens a 2a categoria, cosa que 
seria tot un èxit, tenint en compte que tots els jugadors 
som del poble.

Durant aquesta primavera hem dut a terme la 3a edició 
de la Lliga de Primavera, amb un total de 106 inscrits, tot 
un rècord des que organitzem aquesta competició.

Només ens queda animar-vos a xalar a tots els actes 
de la Festa Major, però, sobretot a gaudir de la companyia 
de familiars i amics retrobats durant aquests dies. La 
pandèmia ens ha ensenyat que mai sabem quan podrem 
tornar a gaudir-ne.

Molt bona Festa Major!!!

CLUB PÀDEL 
d’Ascó

El Club d’Esquí Ascó aprofita l’oportunitat des d’aquest 
programa de Festa Major 2022 per saludar tota la població 
en general i a tots els practicants de l’esquí i snowboard, 
socis i col•laboradors en particular.

Durant l’any, el Club d’Esquí Ascó ha organitzat dues 
sortides a la neu: a l’estació de Baqueira Beret i a Grand 
Valira (Andorra), amb una gran participació, més de 150 
persones.

L’any vinent continuarem treballant amb la mateixa 
il•lusió per a tots vosaltres per a dur a terme la pròxima 
temporada 2023, si les condicions ho permeten. Us 
esperem a tots!

MOLT BONA FESTA MAJOR!

CLUB D´ESQUÍ 
d’Ascó



El Col·lectiu de Dones ja està preparant noves activitats 
que us seran anunciades a la propera assemblea. 

Tot ens ve de nou i esperem que puguem tornar a la 
normalitat.

Així que aviat ens reunirem i us proposarem les 
idees que tenim en ment per poder-les començar abans 
d’acabar l’any.

Des de la Junta, us desitgem a tots els veïns i totes les 
veïnes que gaudiu de la Festa Major!

Molt bona Festa Major!

d’Ascó

COL LECTIU  
DE DONES 

. 
ESCOLA 

SANT MIQUEL

Aquests dies es respira silenci entre les parets de l’escola. 
Sembla estrany. No se senten ni les rialles ni les converses 
dels xiquets i xiquetes. Però sí que comencem a percebre 
que fora, al carrer, es nota l’alegria, els crits, la música: és la 
il·lusió per la Festa Major d’Ascó! 

Quan arriben les festes d’estiu es desperten les emocions 
i els sentiments de joia entre els veïns i les veïnes d’Ascó. 
També s’hi sumen aquelles persones que ens visiten i que fan 
més sentida la festa. Són unes dates en què desconnectem 
del dia a dia i sortim al carrer a celebrar la vida.

La Festa Major és compartir i agermanar. La Festa Major 
és commemorar i festejar. La Festa Major és convivència 
i civisme. Tot això són els valors d’una festa que també 
integrem en la nostra tasca educativa. L’aprenentatge el 
podem trobar en qualsevol acció, en qualsevol situació, en 
qualsevol racó. Durant una festa major hi ha transmissió 
de valors. Per això, cada cop prenen més importància 
programes com l’Educació 360, que impulsa l’educació a 
temps complet.

Mentre a l’escola anem preparant el nou curs –que 
recordem que l’alumnat comença abans, el 5 de setembre- 
us volem animar a participar de les moltes activitats que 
omplen els cinc dies de Festa Major. 

Totes les persones que conformem l’Escola Sant Miquel 
d’Ascó us volem desitjar, de tot cor, que visqueu una gran 
Festa Major. Xaleu, balleu i rieu. Festa Major és un cop l’any.

Gent d’Ascó, bona Festa Major! 

d’Ascó



Benvolguts asconencs i benvolgudes asconenques! 

Aquesta és la primera Festa Major d’Ascó que viurem 
tots nosaltres com a membres de la Junta Directiva del 
FC Ascó. Aquest passat mes d’abril ens vam embarcar en 
un projecte il·lusionant per continuar amb la història del 
futbol a la nostra població. 

El començament no va ser gens fàcil. Vàrem arribar 
a final de temporada sense poder fer grans canvis a la 
institució. Una campanya difícil, però vam poder celebrar 
l’ascens i el campionat de lliga del nostre equip de Futbol 
Sala femení. 

Tot i les alegries i decepcions que es van viure des de la 
nostra arribada, les nostres intencions per al club sempre 
han sigut molt clares: potenciar el futbol base, apropar els 
veïns i les veïnes d’Ascó i dels voltants al Camp de Futbol 
per gaudir de tots els equips del club i que els nostres 
equips de futbol sala siguin igual d’importants que la 
resta, encara que no comparteixin terreny de joc. 

Els canvis que tenim al cap, evidentment, no es veuran 
el primer dia. Passaran setmanes, mesos i fins i tot anys, 
per poder veure tot allò que ens plantegem fer perquè el 
FC Ascó ens representi als asconencs i asconenques. 

Volem que tothom vingui a passar-ho bé amb el futbol 
del poble. Sigui la categoria que sigui. Les portes del 
Camp Municipal d’Esports, de l’Estadi Annex i del Pavelló 
Municipal estan obertes perquè ens acompanyeu en 
aquesta nova aventura. Una pàgina del club que també 
volem que en formeu part, perquè en sou una peça clau. 

Que tingueu una molt bona Festa Major! Visca 
Ascó! 

La Junta Directiva del FC Ascó

FUTBOL CLUB 
ASCÓ

Benvolguts asconencs, benvolgudes asconenques,  
El nostre poble, un any més, es bolca en la Festa Major 
d’estiu tan esperada per a totes i tots nosaltres. 

Després d’aquests anys molt intensos en tots els nivells, 
veiem més que mai que la Festa Major ha de ser un motiu 
de celebració col·lectiva, un punt de trobada i una excusa 
per compartir actes socials i festius ja sigui amb la família, 
amb els amics i amigues, amb el veïnat… amb tothom qui 
estimem. 

Així doncs, ens esperen 5 dies de germanor que els hem 
d’exprimir al màxim i gaudir de cada un dels actes per 
carregar-nos d’energia i sentir-nos més units com a poble. 

ESTIMATS VEÏNS I VEÏNES, L’ASSOCIACIÓ 
DE JOVES LOS ASCOPETEJATS US DESITJA UNA 
MOLT BONA FESTA MAJOR 2022

VISCA ASCÓ, VISCA LA NOSTRA TERRA I 
VISCA LA NOSTRA FESTA MAJOR!

ASSOCIACIÓ 
DE JOVES LOS 
ASCOPETEJATS



ORFEÓ

Un any més, l’Orfeó d’Ascó rep amb molta 
alegria la invitació per participar, amb una petita 
salutació, en el programa de la Festa Major. 
 
Ara que tot va tornant a la normalitat, estem molt 
il·lusionats de poder participar, una vegada més, 
activament, en la Festa Major com a entitat i fent el que 
ens agrada: cantar. El primer acte serà la tradicional 
cantada d’havaneres a la Nit a la Fresca i, com no, 
participarem també cantant la missa de Festa Major. 
 
Esperem poder retrobar-nos amb tots els 
veïns i veïnes d’Ascó, i també amb els que 
aquests dies torneu al poble, per gaudir de 
la Festa Major amb alegria i molta música. 
 
Així doncs, us volem desitjar una molt bona Festa 
Major i convidar-vos a conèixer-nos més de prop i a 
formar part d’aquesta família que som l’Orfeó d’Ascó.

d’Ascó
Amb ganes…

 Quina il·lusió tornar a formar part d’aquest llibret que ara 
significa tant… Significa que tornen les festes tal i com sabem 
gaudir-les, que tornarà la gent que té arrels a Ascó, que infants, 
joves, adults i grans tornarem a omplir carrers, places, a reunir-
nos al voltant d’una taula; que tornarem a posar Vídeo Ascó 
Televisió per veure la festa, per veure’ns vivint-la…

 Tenim ganes de ser presents, com hi hem estat en aquests 
anys de pandèmia, tenim ganes que connecteu amb VAT com 
qui convida algú a casa, que de nou la feu vostra. Tenim ganes 
que us sentiu orgullosos que pugueu veure a través de la petita 
pantalla els esdeveniments del dia abans, o que descobriu què 
tenim preparat per al programa Preparats per a la festa…

 Tenim ganes de festa i també de portar-vos la festa, però 
sobretot, sobretot, tenim ganes de dir-vos GRÀCIES! Gràcies per 
haver-nos acompanyat en les nostres aventures televisives. 
Els bingos, els kahoots, o els vermuts… Van sortir per alegrar 
els moments en temps incerts, i tothom en vau gaudir! L’èxit 
d’aquests programes ens ha fet continuar, pensant sempre en 
vosaltres, ideant noves propostes, com el Qui és Qui? Us hem 
fet també partícips en altres, i sempre heu respost, i l’equip de 
VAT us n’estem molt agraïts.

  I per últim, dir-vos també que tenim ganes… d’estar 
connectats. Estar connectats al món a través del nostre canal 
de Youtube, que compta amb més de 830 subscriptors i més 
de 185.000 visualitzacions. Ens encantaria que ens ajudeu a 
créixer més, a fer difusió del nostre poble, la nostra gent, la 
nostra cultura.

Al costat vostre us desitgem, de tot cor, una MOLT 
BONA FESTA MAJOR!

VIDEO ASCÓ
TeLEVISIÓ



Llar  
d´infants 

vailets

 
Des de la Llar d’Infants Municipal Vailets felicitem la Festa Major a tota la població. Encara que 
siguem els més petits de la vila, també ens agrada gaudir de la festa. Per això esperem, des del 
nostre petit univers, col·laborar a fer la festa més gran. Nosaltres, a la Llar, hem continuat fent 
moltes activitats. Si voleu veure com ens ho passem... aquí teniu un recull fotogràfic: 
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Benvolguts convilatans, 

de nou ens trobem a la nostra festa 
major, dies de diversió i d’esbarjo. 
Un any més, des de Mans Unides ens 
complau desitjar-vos una molt bona 
festa.

El lema de la campanya 2022 és 
“La nostra indiferència els condemna 
a l’oblit”. Afortunadament, els veïns 
i veïnes de la vila d’Ascó mai heu 
sigut indiferents amb les diferents 
activitats que des del col·lectiu hem 
organitzat per recaptar fons per als 
més necessitats.

Des de Mans Unides agraïm tant 
als asconencs, les asconenques i 
l’Ajuntament per la col·laboració.

Bona festa major!

d’Ascó

MANS  
UNIDES

LA RESIDÈNCIA D’AVIS D’ASCÓ us desitja una molt bona Festa 
Major 2022!!!

Tot l’equip de professionals de la Residència d’Avis d’Ascó i les usuàries 
i els usuaris del centre us volem desitjar una molt bona Festa Major 2022!

Aquests anys han estat diferents i complicats degut al virus del COVID-19. 
La gent gran ha patit en especial els efectes d’aquesta pandèmia, sobretot 
dins dels centres residencials, on les restriccions han estat presents durant 
gairebé dos anys. És per això que, enguany més que mai, desitgem que la 
Festa Major sigui aquest espai per retrobar-nos amb els amics, família i 
coneguts!

Com us diem cada any, des que el 2002 vam inaugurar el centre, les portes 
de la residència estan obertes perquè ens visiteu i, si us cal, utilitzeu els 
nostres serveis. Us convidem a compartir amb nosaltres aquests moments 
d’esbarjo i de companyia. També volem donar-vos mil gràcies perquè, amb 
l’esforç de tothom -professionals, usuaris, familiars, ciutadania...- hem 
superat moments difícils provocats per la pandèmia. La bona salut dels 
nostres avis és una prioritat, i per això està controlada en tot moment per 
professionals especialitzats en l’atenció geriàtrica i gerontològica.

Des de la Residència d’Avis d’Ascó i el Servei d’Ajuda a Domicili us 
agraïm, un any més, la confiança que ens heu demostrat durant tot aquest 
temps i ens comprometem a continuar avançant pensant en el benestar de 
les persones grans.

Moltes gràcies pel vostre suport i molt bona Festa Major a tothom!!!

RESIDÈNCIA 
D´AVIS

d’Ascó





Paulina Llop Borràs

Pubilla d’Ascó

2022



Mireia Campos Domènech

Primera Damisel·la d’Ascó

Melanie Ruiz Astudillo

Segona Damisel·la d’Ascó

2022



Héctor García Sánchez

Hereu d’Ascó

2022



Jordi Campos Domènech

Primer Fadrí d’Ascó

Jordi Rius Amado

Segon Fadrí d’Ascó

2022



Alexia del Valle Álvarez

Pubilla Infantil d’Ascó 

Berta Muniesa Ferrús

Pubilla Infantil d’Ascó 



2022
Ainara Romero Boussaboune

Pubilla Infantil d’Ascó 



Eladi Garcia Romo

Hereu Infantil d’Ascó

2022



Damià Serra Fondevilla
Hereu Infantil d’Ascó



Pubillatge Ascó 2022



Pubillatge Infantil  

Ascó 2022





a la Festa Major

ACTIVITATS 
PRÈVIES
ACTIVITATS 
PRÈVIES

13 14
Dissabte, 13 d’agost

 12.00 h Mulla’t per l’esclerosi múlti-
ple. Aquazumba. Durant tot 
el matí hi haurà una parade-
ta per col·laborar amb la Fun-
dació d’Esclerosi Múltiple.

Diumenge, 14 d’agost

22.30 h  Nit a la fresca. Concert a 
càrrec de l’Orfeó d’Ascó, a la 
plaça de l’Església.



1712.00 h  Repic de campanes i enlairada de coets anunciant l’inici de la Festa 
Major 2022.

13.00 h  Emissió per Vídeo Ascó Televisió del programa especial  
ENS PREPAREM PER A LA FESTA, un magazín d’entreteniment amb en-
trevistes i reportatges.

18.00 h  Al Pla de Vallxiqué, comencem la Festa Major amb un espectacle de 
circ de la mà de DESASTROSUS CIRKUS. Tot seguit, berenarem coc i 
suc.

de Festa Major
ACTESACTES 
Dimecres, 17 d’agostDimecres, 17 d’agost
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22.00 h  A la plaça de l’Església, inici oficial de la Festa Major 

2022.

 Pregó de Festa Major, a càrrec del Sr. Antonio  
Montaña Serrano i de la Sra. Josefina Rocamora  
Jornet, en reconeixement a la trajectòria del forn de 
pa familiar, un establiment centenari.

 Homenatge al Sr. Pere Montaña Montaña, Avi d’Ascó 
2022.

 Homenatge a la Sra. Anna Maria Jordà Sans, Dona  
Treballadora d’Ascó 2022.

 Comiat de les Pubilles i Hereus d’Ascó 2020 i 2021 i 
proclamació de les Pubilles i Hereus 2022.

 En Falcó i na Sança, els Gegants d’Ascó, oferiran un 
ball en honor de les Pubilles i els Hereus, així com de 
la resta de convidats.

00.00 h  YO SUSPENDÍ EGB, a la plaça del Casal.

 Música en viu i bon rotllo! amb una 
banda per cantar, ballar i divertir a les 
generacions dels 70, 80 i 90.

02.30 h  A la plaça del Casal, DJ CARRER DE BAIX, 
fins l’hora de la xaranga.

04.00 h  Des de la plaça del Casal, nit de  
xaranga pels diferents carrers de la població 
acompanyats per la XARANGA LA MOSCA NEGRA.

 L’arribada serà davant del Casal Municipal, on es  
repartirà un entrepà per tothom.
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09.30 h  Cercavila matinal, a càrrec de l’Associació Cultural pel Foment de la Jota 

d’Ascó.

11.30 h  Missa en honor a l’arcàngel Sant Miquel, patró de la vila. Serà presidida 
per Mn. Emilio Vives Vives, rector de la parròquia, amb l’assistència de les 
pubilles, hereus i autoritats.

 L’Orfeó d’Ascó cantarà durant la Missa.

12.30 h  Al Casal d’Avis s’inaugurarà l’exposició “DOMINGO MARGALEF, LA MEMÒRIA 
DEL SEGLE XX D’ASCÓ”, retrospectiva de l’artista local Domingo Margalef i 
Agustí (Ascó, 1920-1989).

13.00 h  Ball de vermut amb el grup BANDA SONORA, al Casal Municipal.

17.30 h  CARNAVAL D’ESTIU. Sortirem en rua des del Pla de Vallxiqué i acabarem a 
la rambla Catalunya, acompanyats per la XARANGA XINO-XANO i la  
companyia SCURA SPLATS, amb l’espectacle de carrer “ANORAK”.

18.00 h  Recol·lecta de fons per la lluita contra el càncer, a la carretera de  
Camposines.

20.00 h  Concert amb l’orquestra SELVATANA, al Casal Municipal.

23.30 h  Ball de nit amb l’orquestra SELVATANA, al Casal Municipal.

Dijous, 18 d’agostDijous, 18 d’agost
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01.00 h  A la plaça del Casal, un espectacle extraordinari protagonitzat 

pels MAESTROS DE LA MAGIA, quatre dels millors il·lusionistes 
del panorama actual.

03.00 h  Concert amb el grup de versions LA SELVA + DJ PAU BRULL, a la 
plaça del Casal.
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10.30 h Concurs de Tir al Plat Local, organitzat pel Club de Tir al Plat  

Pla de l’Ovella.

 Premis a les categories masculina, femenina i junior.

 A les 10.00 h es donarà esmorzar a tots els assistents.

10.30 h  Missa en honor a Santa Paulina, patrona d’Ascó.

12.00 h  Curses de natació i inflables aquàtics, a les Piscines Municipals.

17.00 h  FESTA DEL RIU 2022, a càrrec del Club Nàutic Ascó.

 Pal ensabonat, amb premis a la captura de la cullera, a les caigudes més 
espectaculars i a les millors disfresses.

 • Cursa de natació. Premis: Pernil, formatge i oli.

 • Cursa d’inflables.

 • Tirada de melons i síndries.

 • Tobogan aquàtic gegant per a totes les edats.

 Tot seguit, des de la plaça del Riu i passant pels bars del poble:  
7a BIRRA NÀUTICA. Correbars amenitzat per la XARANGA SUqUET CALERO,  
amb jocs i sorpreses.

 INSTAGRAM: @clubnauticasco #birranautica #festadelriuasco

Divendres, 19 d’agostDivendres, 19 d’agost
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 En acabar el correbars, a la plaça 

del Riu, Brunch Electrònic amb  
DJ TROY. I presentació de la nova  
ASSOCIACIÓ DE SINGLES ASCÓ, 
que ens oferiran un espectacle.

 Hi haurà servei de food truck.

18.30 h  ASCÓ BATEGA FESTA MAJOR

 Al Casal Municipal, concert  
familiar amb els XIULA.

19.00 h a 21.00 h Parc amb inflables, al 
carrer Unió.

20.00 h Ball de tarda amb l’orquestra 
SWING LATINO, a la plaça del  
Casal.

23.30 h  Ball de nit amb l’orquestra SWING 
LATINO, a la plaça del Casal.

00.00 h  FESTIVAL ASCÓ BATEGA

 Al costat del Pavelló d’Esports,  
nit de festa amb:

 • MACACO • ÍTACA BAND •  
• DJ MERI • DJ JOW MOOR •



20
09.00 h Torneig de petanca local, a les pistes municipals de petanca, organitzat 

per l’Associació de la Gent Gran d’Ascó.

10.30 h  Missa en honor a Sant Gregori, copatró d’Ascó.

11.15 h  Matinal de curses pedestres, a càrrec del Club Atletisme d’Ascó, a la  
carretera de Camposines.

17.00 h  A la Residència d’Avis, actuació del grup BALLET VIVA MÉXICO.

17.30 h Ballada de gegants a càrrec dels AMICS GEGANTERS D’ASCÓ, a la plaça de 
l’Església. 

 Tot seguit, Diada Castellera amb els MINYONS DE L’ARBOÇ en col·laboració 
amb els CASTELLERS DE TORTOSA.

 A continuació, sardanes, amb la COBLA MIRANTFONT.

 I al Fossar Vell, ESPAI DE JOCS: tradicionals, d’enginy, habilitat, precisió, 
punteria... i també espai lúdic per als més petits, on podran construir i 
jugar amb objectes de fusta.

17.30 h  A les pistes municipals de pàdel, partit femení d’exhibició World Pàdel 
Tour entre les jugadores Marta Marrero-Lucía Sainz vs Delfi Brea-Tamara 
Icardo (parelles 4 i 5 del Rànquing Mundial).

 En acabar el partit se sortejaran les samarretes de les jugadores i  
material de pàdel.

 Organitza: Club Pàdel Ascó

Dissabte,  20 d’agostDissabte, 20 d’agost
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19.30 h Al Camp Municipal d’Esports, partit de futbol de Festa Major: VETERANS 

D’ASCÓ vs VETERANS DE LA TORRE DE L’ESPANYOL

 Les Pubilles i Hereus realitzaran el xut d’honor.

 Organitza: Futbol Club Ascó

20.00 h  Concert amb l’orquestra THE WELCOME BAND, al Casal Municipal.

23.30 h  Ball amb l’orquestra THE WELCOME BAND, al Casal Municipal.

02.00 h  Festa VA PARIR TOUR, a la plaça del Casal.
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12.00 h ASCÓ BATEGA FESTA MAJOR

 Al Casal Municipal, concert amb qVOCE, fusió de tres estils musicals: líric, 
melòdic i pop.

17.00 h  A la Residència d’Avis, actuació CANÇONS DE SEMPRE EN CLAU DE  
FELICITAT, a càrrec de José Alberto Aznar Santiago.

17.00 h Xaranga per a petits i grans, pels carrers de la població, a càrrec de la  
XARANGA LA MURGA, de la Fatarella. Se sortirà des de la Rambla.

 Tot seguit, berenem una peça de fruita a la plaça del Casal.

18.30 h  a 21.00 h Parc amb inflables, al carrer Unió.

19.00 h  Al Casal Municipal, “CARTES D’AMOR”, teatre amb Lloll Bertran i Àlex  
Casanovas.

 L’obra se centra en dos personatges: Melissa Gardner i Andrew Makepeace 
Ladd III, que es llegeixen l’un a l’altre les notes, cartes i postals en què, 
des de fa gairebé cinquanta anys, s’han explicat les esperances,  
ambicions, somnis, decepcions, victòries i fracassos que han tingut al 
llarg de la seva vida.

23.30 h  Focs d’artifici aeris, a la vora del riu.

00.00 h  Ball amb l’orquestra HIMALAYA i fi de festa amb DJ JONY, a la plaça del 
Casal.

Diumenge,  21 d’agostDiumenge, 21 d’agost
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ExposicióExposició 

“Domingo Margalef, la memòria del segle XX d’Ascó”

Per commemorar el centenari del naixement de Domingo Margalef Agustí, que es 
va escaure el 2020, l’any de la pandèmia, s’ha preparat una retrospectiva de l’obra 
d’aquest artista asconenc que reflecteix la vida d’Ascó del segle passat. A més, va 
destacar per la seva faceta pessebrista i com a dibuixant de còmic.

La Regidoria de Cultura, Festes i Tradicions agraeix a la família Biarnés Margalef, als 
veïns i veïnes del poble que han col·laborat desinteressadament en l’aportació dels 
quadres, així com l’esforç de les persones que l’han muntat.

Lloc i horaris:

Casal d’Avis Sant Miquel

Dia 18 d’agost, a les 12.30 hores, inauguració.

Dies 18, 19, 20 i 21 d’agost: de 18.00 h a 20.00 h.



Notes complementàries

EntradesEntrades
La majoria dels actes de la Festa Major seran gratuïts, excepte:

→ XIULA, que tindrà un preu de 5 €.

→ MACACO, ÍTACA BANDA i DJ, que tindrà un preu de 10 €.

→ L’obra de teatre “CARTES D’AMOR”, que tindrà un preu de 10 €.

El dia 21 d’agost, per al teatre, la taquilla del Casal s’obrirà a les 18.30 h.

Notes complementàries
→ La Comissió de Festes informa que, excepte per causes alienes, tots els actes  
començaran a l’hora indicada.

→ La Comissió de Festes es reserva el dret de modificar actes o horaris d’aquest 
programa.

Trenet turísticTrenet turístic
Dies 20 i 21 d’agost 
De 17.30 h a 21.30 h



Som poble, 
som cultura.

#FestaMajorAscó



#FestaMajorAscó





Les fonts històriques ens transmeten aquella 
informació que ens permet conèixer el nostre 
passat. Informació que ens arriba a través de fonts 
arqueològiques o materials de les excavacions; 
documents escrits que podem consultar en els arxius 
i les biblioteques; les manifestacions artístiques 
des d’unes pintures rupestres a l’estil arquitectònic 
d’una església; fonts més recents com poden ser la 
fotografia o la televisió; i no podem oblidar les fonts 
orals que són transmissores d’unes vivències d’un 
temps pretèrit.

Doncs bé, entre les múltiples fonts que expliquen 
també la nostra història hi ha el nom dels carrers, 
places i corralasses. Normalment no ens parem a 
pensar en el seu origen ja que està integrat en el 
nostre dia a dia, però interpretar el nom dels carrers, 
places i placetes ens aporta molta informació per 
conèixer d’allà on venim, ja que expliquen la història 
d’una població.

Carrers,  
places i corralasses
Dels noms i localització d’aquests i la seva evolució.



Normalment els carrers els podem classificar a 
partir dels següents motius:

 » Destinacions, edificis singulars o 
característiques del carrer (com carretera 
de la Fatarella, carrer de l’Hospital o carrer 
dels Clots).

 » Porten el nom de personatges cèlebres (com 
el carrer Margarida Xirgu o carrer Joan XXIII).

 » Oficis i comerços predominants en 
l’actualitat o el passat (carrer de la Farinera 
o carrer dels Molins)

 » Esdeveniments polítics, econòmics, socials, 
històrics o religiosos succeïts en un 
moment concret (si mirem enrere trobaríem 
l’Avinguda de la República o la Avenida del 
Generalísimo).

També en trobaríem, per a nosaltres, de 
curiosos com ara els que porten un número com 
a forma d’identificació d’un carrer en algunes 
ciutats nord-americanes; o algun poble que ha 
batejat els seus carrers amb els noms dels dies 
de la setmana.

Pistes de la fesomia d’Ascó de la 
mà d’estudiosos

Si fem una mirada enrere, fa 180 anys, trobem 
una descripció de la fesomia de les cases d’Ascó 
i de la distribució dels seus carrers. Es tracta del 
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de 
España y sus posesiones de Ultramar compilat per 
Pascual Madoz, el qual indica que la vila d’Ascó 
està conformada per “410 casas de ordinaria 
construcción, distribuidas en varias calles que 
por su posición se asemejan a las gradas de un 
aparador, teniendo la mayor parte de los edificios 
salida a ellas por el primero o segundo piso”1.

Però hi ha hagut altres estudiosos, com 
l’historiador Emili Morera i Llauradó, que entrat 
el segle XX esmenta els més de trenta carrers que 
hi havia aleshores i hi adjunta un plànol: “(...) 
formant-lo 690 cases, ademés de 545 escampades 
per son terme, 206 habitades en més o menys 
temporada durant l’any, y les restants considerades 
com a alberchs de sopluig, corrals y dipòsits de 

1 MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico-estadística-histórico de 
España y sus posesiones de Ultramar.



materials agrícols. Dit caseriu vé formant uns trenta 
cinch carrers y algunes places, tot estret, desigual y 
de forta pendent, necessitant d’esgrahons pera son 
recorregut, y tenint quasi totes les cases sortida per 
lo carrer y pèl pis. Los carrers més anomenats són los 
que portan lo nom de Major, Abadía, Valero, Estudi, 
Castell, Sant Domingo, Penalba y altres, axis com la 
plaça de la església, la plaça Nova y varies de més 
petita extensió e importància (...)”.2

L’any 1983 Carmel Biarnés en la seva Guia d’Ascó 
també fa una descripció dels carrers més antics del 
poble emmurallat: “L’Ascó antic, emmurallat, finia al 
carrer del Cavaller, la Placeta, el carrer del Trinquet, 
el Porxo de Pere Sans, i pujava cap al carrer del Perill, 
que porta aquest nom potser per ésser la part menys 
defensada i per tant més perillosa de la vila.

Dins d’aquest reducte de la Vila Closa es troben 
els carrers més característics que hom pugui 
imaginar: estrets, tortuosos, costeruts, en ziga-zaga, 
ombrívols... són els carrers moriscos.

Tots amb una gràcia especial, tots amb un tipisme 
propi, la majoria –cas curiós de construcció- més 
amples a ran de terra que a nivell de primer pis per 
l’atrevida inclinació de les façanes, amb un desnivell 
d’un pam i mig a dos pams, en tres metres”.3

Finalment, Jordi Ferrús també fa una descripció 
de les cases i els carrers que configuren el nucli 
urbà d’Ascó i esmenta un element molt particular 
com són les corralasses: “Les cases i carrers del 
nucli medieval s’esglaonen, paral·leles al pendent 
fins aproximadament la meitat del vessant, deixant 
la part alta, anomenada Costa del Castell, sense 
edificar.

2 MORERA, Emili. Geografia General de Catalunya: Província de 
Tarragona. 

3  BIARNÉS, Carmel. Guia d’Ascó. 

Els carrers principals s’esglaonen seguint les 
corbes de nivell: Baix, Hospital, Major, Plaça Nova, 
la Mola, Abadia, Valero, Perill, Castell, Sant Domingo, 
Estudi, Cavaller i Raval de la Figuereta. Aquest carrers 
estan units en el sentit del pendent per carrerons 
o corralasses, molt costeruts i habitualment 
esglaonats: Bancal, Valero, Sequerets, Secanella, 
Baijunga, Forn i Lleida.

També hi ha corralasses que van del carrer Major 
al porxo de la placeta, del carrer Major al carrer de 
Baix, de la Secanella al de Baix, i altres que ja han 
desaparegut completament com el que anava del 
carrer de Baix al porxo del Cavaller.

La part moderna del poble data de les darreries 
del segle XIX. Aquí els carrers estan disposats de 
manera contrària al que hem vist per al nucli antic. 
Així, els principals es col·loquen seguint el pendent, 
mentre que les travessies que els comuniquen es 
troben en sentit horitzontal al vessant. Els principals 
són els del Riu, Clots, Colomer, Baixada de la Placeta, 
Fontxinxella i Preno, que antigament eren els 
camins que portaven al riu (carrers del Riu i Preno), 



a la Fatarella (carrer de la Fontxinxella), a Flix 
(carrers del Colomer i dels Clots) i al camí Ral 
(Baixada Placeta). Els secundaris serien els de la 
Pedrola, els Molins, Paz del Protectorado, Borrell, 
Margarita Xirgu, Nord, Travessia dels Clots, Creu 
Nova, el Trinquet, les Eres, l’Esquerrer, Penalba 
i Esquerra. La plaça de los Caídos, antigament 
placeta del Xoll. La carretera esdevinguda carrer 
principal, però disposada horitzontalment, i 
des d’on parteixen o hi van a parar els carrers 
principals de la part nova del poble”.4

Carrers i places d’Ascó, avui

I quin és l’entramat urbà asconenc avui? 
Què en queda d’aquell passat? Quins noms 
s’han mantingut i quins han anat apareixent i 
desapareixent fins els nostres dies? Tot seguit 
us presentem el llistat actual del nomenclàtor 
d’Ascó. L’any que apareix en parèntesi és la data 
més antiga que hem localitzat a partir del llistat 
que va publicar el 1986 Carmel Biarnés a la revista 
Castrum d’Ascho 1148 i d’altres referències que 
apareixen a la bibliografia. Es tracta, doncs, d’una 
data orientativa que permet fer-nos una idea de 
l’antigor de l’indret.

•	 Avinguda	dels	Països	Catalans	(1986)

•	 Avinguda	de	 la	Central	Nuclear	 (finals	dels	
noranta	del	segle	passat)

•	 Carrer	de	l’Abadia	(1607)

•	 Carrer	Alcalde	Josep	Miquel	Montaña	Jornet	
(1991)

•	 Carrer	Alcalde	Tomàs	Biarnés	Raduà	(1991)

4  FERRÚS, Jordi: La casa pagesa asconenca.

•	 Carrer	Alta	Castell	(1985)

•	 Carrer	de	Baix	(1639)

•	 Carrer	Baixada	del	Castell	(Costa	del	Castell,	
1639)

•	 Carrer	Baixada	de	les	Monques	(1909)

•	 Carrer	Baixada	del	Cementiri	(1894)

•	 Carrer	de	la	Barca	(1988)

•	 Carrer	de	Borràs	de	March	(1936)

•	 Carrer	Borrell	(1930)

•	 Carrer	 del	 Castell	 (Carrer	 de	 la	 Pujada	 del	
Castell	1639	/	Costa	del	Castell	1662)

•	 Carrer	del	Cavaller	(1909)

•	 Carrer	dels	Clots	(1909)

•	 Carrer	Colomer	(1607)

•	 Carrer	de	la	Cooperativa	Agrícola	(1986)

•	 Carrer	de	la	Costa	dels	Templers	(1988)

•	 Carrer	Creu	Nova	(1639)

•	 Carrer	Democràcia	(1986)

•	 Carrer	Doctor	Galbán	(1963)

•	 Carrer	les	Eres	(1639)

•	 Carrer	Eres	Altes	(1639)

•	 Carrer	Escoles	(1988)

•	 Carrer	Esquerra	(1909)

•	 Carrer	Esquerrer	(1894)

•	 Carrer	Estudi	(1710)

•	 Carrer	de	la	Fàbrica	(1986)
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•	 Carrer	de	la	Farinera	(1988)

•	 Carrer	Feador	(pla	de	Faidor	1607)

•	 Carrer	de	la	Figuereta	(1607)

•	 Carrer	de	la	Font	(1936)

•	 Carrer	 de	 la	 Fontxinxella	 (Baixada	 a	 la	
Fontxinxella	1639)

•	 Carrer	de	l’Hospital	(1607)

•	 Carrer	Ibèric	(1988)

•	 Carrer	Joan	XXIII	(anys	seixanta	del	segle	XX)

•	 Carrer	Josep	Mur	(1986)

•	 Carrer	Major	(1607)

•	 Carrer	Margarita	Sevil	(2009)

•	 Carrer	Margarida	Xirgu	(1930)

•	 Carrer	de	la	Mola	(1607)

•	 Carrer	dels	Molins	(1936)

•	 Carrer	Pedrola	(1909)

•	 Carrer	Penalba	(1909)

•	 Carrer	Perill	(1936)

•	 Carrer	Pintor	Margalef	(finals	dels	noranta	del	
segle	passat)

•	 Carrer	Plaça	Nova	(Plaça	Nova	1639)

•	 Carrer	Placeta	(1909)

•	 Carrer	Preno	(1607)

•	 Carrer	del	Reg	(1986)

•	 Carrer	Residència	(1986)

•	 Carrer	Ribera	d’Ebre	(1988)

•	 Carrer	del	Riu	(1639)

•	 Carrer	Rojar	(1986)	(Lo	Rojar	1639)
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•	 Carreró	del	Sac	(1894)

•	 Carrer	Sant	Miquel	(1985)

•	 Carrer	Santo	Domingo	(1909)

•	 Carrer	dels	Sequerets	(1909)

•	 Carrer	Trinquet	(1909)

•	 Carrer	Unió	(1986)

•	 Carrer	Valero	(Travessia	Valero	1909)

•	 Carretera	Camposines	(1988)

•	 Carretera	de	la	Fatarella	(1985)

•	 Plaça	de	l’Església	(Pla	de	l’església	1607)

•	 Plaça	Era	de	l’Esquerrer	(1894)

•	 Plaça	de	l’Estació	(1892)

•	 Plaça	del	Fossar	Vell

•	 Plaça	Major	(1909)

•	 Plaça	Nova	(1936)

•	 Plaça	de	la	Pau	(1988)

•	 Plaça	Sant	Pere	Màrtir	Sans	i	Jordà	(2022)

•	 Plaça	Vallxiqué	(Pla	de	Vallxiquer	1607)

•	 Rambla	Catalunya	(1986)

•	 Travessia	Bajunca	(1909)

•	 Travessia	Bancal	(1985)

•	 Travessia	dels	Clots	(1985)

•	 Travessia	del	Forn	(???)

•	 Travessia	Lleuda	(1894)

•	 Travessia	del	Mercat	(1988)

La procedència dels noms dels 
carrers i places d’Ascó. Donem 
llum a la foscor!

Sabem que és agosarat donar llum a tota la 
foscor que comporta aquest repte, tanmateix ho 
intentarem aportant dades i informació diversa 
extreta de publicacions i premsa, així com de fonts 
orals que ens han acompanyat des de menuts, 
molta d’aquesta àmpliament contrastada, evitant 
fer tot tipus de càbales quant a l’origen d’aquests 
noms quan no en tenim notícia fefaent.

Per a fer-ho d’una forma ordenada proposem 
la següent classificació: Carrers dedicats a 
personatges, Carrers dedicats a espais, edificis 
singulars o característiques del carrer, Carrers 
amb referències històriques, Carrers fruit de la 
societat i els esdeveniments històrics d’un temps 
i Carrers amb noms d’origen sarraí.
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Carrers dedicats a personatges

•	 Carrer	Alcalde	Josep	Miquel	Montaña	Jornet

Va ser alcalde d’Ascó des de 1969 a 1977.

•	 Carrer	Alcalde	Tomàs	Biarnés	Raduà

Alcalde d’Ascó en dos períodes: 1952-1954 i 1983-
1987.

•	 Carrer	Borràs	de	March

Avantpassat de ca Pere Sans, Joaquim Borràs de 
March (1859-1626) va ser advocat i escriptor. Era el 
iaio de Pepe, Pilar, Joaquín i Mercedes de Pere Sans.

•	 Carrer	Borrell

Se’n desconeix què ha motivat aquest nom, però 
bé podria ser que fes referència a un cognom o a un 
malnom d’algú que visqués en aquest carrer.

•	 Carrer	del	Cavaller

Fa referència a la nissaga dels Salvador d’Ascó, 
que en la figura de Bartomeu Blai de Salvador va 
rebre el privilegi militar de cavaller de part del rei 
Felip III d’Aragó i IV de Castella.

El monarca atorga aquesta dignitat nobiliària el 
29 de març de 1631, i en el document de concessió 
ja inclou l’escut familiar, assenyala que els honors 
s’atorguen en funció dels serveis que els beneficiaris 
presten a la corona, i en aquest cas, per la seva 
fidelitat a la corona, i honora a Bartomeu Blai i 
als seus descendents, però sempre en línia recta 
i masculina. El privilegi militar concedit és el de 
cavaller en el grau d’insigne, la màxima distinció en el 
grau de cavalleria, essent aquest un grau de noblesa 
no titulada, o sigui, sense ser un títol nominal.

•	 Carrer	Doctor	Galbán

Metge titular d’Ascó durant més de 40 anys, 
esdevenint l’únic municipi on va exercir. Va prendre 
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possessió del càrrec el 4 d’octubre de 1916. L’any 
1963 l’alcalde presenta una moció al Ple “en la 
que se expresa el unánime sentir del pueblo 
de Ascó, de que en su día se tribute un justo y 
merecido homenaje al Médico Titular jubilado D. 
Ángel Galbán García, quien en el momento de su 
jubilación había estado al frente del cargo sin 
interrupción, por un periodo de cerca de cuarenta 
y dos años”. L’ajuntament, “haciendo suyo este 
sentir general de la población y en reconocimiento 
de los meritorios servicios prestados durante 
un tan largo tiempo de actividad profesional, 
prestada en todo momento acomodándose a una 
ética humana y social, digna del mejor encomio, 
acuerda por unanimidad:

1º.- Que en la fecha más adecuada para ello, se 
tribute el justo y merecido homenaje público de 
agradecimiento al que fue Médico Titular D. Ángel 
Galbán García, haciéndose entrega de una placa 
de plata en la que se testimonie dicho acto.

2º.- Se recabará autorización para perpetuar 
aquel reconocimiento, dando el nombre de Dr. 
Galbán a la actual calle del Norte”.

El 15 de juny de 1963 es va dur a terme 
l’homenatge al doctor Galbán amb una missa 
cantada pel fill de l’homenatjat. “Con tal motivo 
se adquirirá una placa de plata y se dará el 
nombre de calle del Dr. Galbán en la calle del 
Norte, debiendo solicitar del Excmo. Sr. Ministro 
de la Gobernación se autorice dicho cambio de 
nombre”.

Antigament aquest carrer es coneixia com a 
Carrer del Nord.

•	 Carrer	Joan	XXIII

Amb la urbanització de la zona es va acordar 
batejar aquest carrer amb el nom de Joan XXIII, 
el Papa bo, qui ostentà aquesta prelatura des 
de 1958 a 1963 durant el qual impulsà el Concili 
Vaticà II.

•	 Carrer	Josep	Mur

Mestre originari de Flix que va deixar empremta 
a diferents generacions d’asconencs, exercint la 
seva vocació al local de la Pròspera (a la carretera 
Camposines) i a les noves escoles estrenades als 
anys quaranta.

L’any 1986 es denominà carrer Josep Mur el que 
uneix la carretera de Camposines i el carrer Joan 
XXIII, per davant del poliesportiu (actual carrer 
Margarita Sevil).

•	 Carrer	Margarita	Sevil

Llevadora d’Ascó entre 1950 i 1980.

•	 Carrer	Margarida	Xirgu

Margarida Xirgu i Subirà va néixer a Molins de 
Rei el 18 de juliol de 1888. De petita entra a formar 
part del Cor de Clavé i a partir del 1900 participa 
com a actriu en grups d’aficionats, aconseguint 
un èxit fulminant que la porta a actuar a l’escena 
professional al Teatre Romea amb l’obra Mar i Cel 
d’Àngel Guimerà. El 1910 estrena Salomé, d’Oscar 
Wilde, al Teatre Principal de Barcelona ballant la 
dansa dels set vels, tal com ho exigeix el paper. 
L’escàndol és servit i és despatxada del teatre. El 
mateix any es casa en primeres núpcies i un any 
més tard crea la seva pròpia companyia. El 1913 
realitza la seva primera gira internacional actuant 
a Argentina, Uruguai i Xile i, des d’aleshores no 
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para. El 1926 estableix amistat i vincles professionals 
amb Federico García Lorca. El 1936 deixa Barcelona 
per iniciar el seu quart viatge a Amèrica i no en 
tornarà mai més. Un any més tard la Xirgu és 
nomenada delegada del Govern Català a Montevideo 
i esdevé la gran actriu de la República Espanyola, la 
qual cosa li ho faran pagar les autoritats franquistes 
confiscant-li tots els seus bens. L’actriu morí el 25 
d’abril de 1969 a Montevideo, aclamada pel món del 
teatre5.

El carrer d’Ascó que porta el seu nom és un dels 
pocs que no té sortida i anecdòticament, s’explica, 
que va ser batejat així perquè era un de les artistes 
preferides del propietari de ca Pere Sans.

5  Margarida Xirgu, d’Ascó a Argentina, revista MALPÀS 105.

Carrer	Pedrola

Dedicat al fill d’Ascó Sebastià Pedrola Masip, 
sembla que un pròcer adinerat, casat amb Antonia 
Camarillo Gómez. Va fer-se càrrec del cost de la gran 
porta de ferro forjat de l’actual cementiri (de finals 
del segle XIX). Les restes del matrimoni descansen 
en una de les tombes que destaca pel seu treball.

•	 Carrer	Pintor	Margalef

Domingo Margalef i Agustí (Ascó 1920–Ascó 1989). 
Ja als 8 anys la revista L’Aixerit li va publicar dibuixos, 
cosa que demostra com de ben aviat va destacar per 
les seves dots pictòriques. Va estudiar la primera i la 
segona ensenyança a Reus, assolint notes excel·lents 
en dibuix.
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De 1936 a 1939 va rebre formació de 
l’aquarel·lista reusenc Antoni Fuster i Banús. Entre 
1940 i 1942 va participar en l’Exposició Col·lectiva 
de Pintura i Artesania Comarcal de Flix i en la 
Primera Exposició Col·lectiva de Pintura de la Fira 
de Mostres de Reus.

En tornar del servei militar -on havia pintat 
pels oficials-, va dedicar-se a la pintura religiosa 
per la reconstrucció de les esglésies d’Ascó, la 
Torre de l’Espanyol i Corbera d’Ebre.

Va treballar per la col·lecció sobre l’Antic 
Testament Héroes Bíblicos de l’Editorial Salesiana, 
essent destacable la seva faceta d’il·lustrador de 
còmics en les editorials Bruguera, Turay i Hispano 
Americana.

Als anys setanta va participar en diferents 
exposicions col·lectives i molta gent d’Ascó 
recorda l’exposició en el marc de la festa major 
de 1976 en què va exposar una trentena de la 
seva trajectòria pictòrica amb obres com Barques 
al riu, Església d’Ascó, Baixada Placeta, Absis, 
Bodegó, Beat Pere Sans, Ribera d’Ebre, Illes, Santa 
Paulina, Sequerets, La barca...

Va morir el 19 d’abril de 1989.

•	 Carrer	Sant	Miquel

Carrer dedicat al patró d’Ascó, devoció llega 
per la presència templera d’Ascó durant un segle 
i mig, ja que Sant Miquel també és patró de l’orde 
del Temple. Des de que es va erigir l’ermita, 
aquella partida del terme es coneixia com Sant 
Miquel.
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•	 Carrer	Santo	Domingo

On es troba un dels perxes característics d’Ascó. 
M. del Carme Pros Jordà recorda que quan era petita 
hi anaven a fer una novena en honor del sant, i que 
calia portar la cadira de casa.

La zona de l’actual carrer de Sant Domingo 
s’anomena històricament les Albuixarres i com a tal 
apareix a tota la documentació conservada.

•	 Plaça	Sant	Pere	Màrtir	Sans	i	Jordà

Sant Pere Màrtir va néixer a Ascó, a ca Pinyol, el 
3 de setembre de l’any 1680 i va ser batejat amb el 
nom de Josep Andreu, fill d’Andreu Sans i de Caterina 
Jordà.

Quan tenia deu anys, el seu pare el va enviar a 
estudiar a Lleida i el va deixar en mans del seu oncle, 
Miquel Jordà, germà de la mare, que era Capellà Major 
de la Seu. El juliol de 1697 va ingressar al convent 
de Sant Domingo de Lleida, després del noviciat va 
fer els vots de pobresa, castedat i obediència i per 
influència del seu oncle va prendre el nom de Pere 
Màrtir.

El 1704 és ordenat sacerdot pel bisbe d’Urgell, Julià 
Cano. En el setge a Lleida en la guerra de Successió 
acudia a auxiliar els ferits, curar els malalts i 
assistir els moribunds administrant-los els últims 
sagraments. Se’l coneixia com “l’àngel de la Caritat”.

Decideix emprendre un nou camí, les Missions, 
que el porten a Filipines (1712) i la Xina (1715). Al 
cap d’un temps va ser nomenat Vicari Provincial 
de la Missió, càrrec que va exercir durant vuit anys 
dedicat a la tasca evangelitzadora, especialment a la 
província de Fokien.

L’any 1729 les autoritats xineses, veient la tasca 
evangelitzadora dels missioners europeus, van 
decretar el desterrament de Fra Sans, el qual va 
refugiar-se a la ciutat de Canton. Aquell any va ser 
consagrat Bisbe de Mauricastro.

El 1732, juntament amb altres missioners, va ser 
expulsat de Canton i anaren cap a Macao. El 1738 
va retornar cap al seu Vicariat Apostòlic de Fokien 
on, malgrat la seva delicada salut, complia amb les 
seves obligacions apostòliques.

El 1746 van denunciar les cases on vivien els 
missioners i els cristians. Així comença la persecució. 
Tot i que en un principi va intentar amagar-se, 
finalment va decidir lliurar-se per evitar els perills 
a la família que l’amagava. Després de patir presó 
amb altres missioners, va ser traslladat a Focheu 
on va tenir lloc un judici en el qual va ser torturat i 
sentenciat a mort. Moria màrtir el 26 de maig de 1747.

El Sant Pare Benet XIV va elogiar les seves virtuts 
i treball apostòlic i el va declarar Màrtir Consumat 
(1748). Va ser beatificat pel Papa Lleó XIII (1893) i 
canonitzat pel Papa Joan Pau II (2000).
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Carrers dedicats a espais, edificis 
singulars o característiques del 
carrer

•	 Avinguda	de	la	Central	Nuclear

•	 Carrer	Baixada	del	Cementiri

•	 Carrer	de	l’Abadia

•	 Carrer	de	Baix

•	 Carrer	de	la	Barca

La barca d’Ascó ha estat un símbols identificatiu 
del nostre poble i que ha acompanyat els veïns 
en el seu quefer quotidià. El seu origen cal anar 
cercar-lo almenys a l’època de domini àrab, i el 
pas de barca va estar actiu fins a mitjans dels 
anys setanta del segle XX.

La barca està formada per dos llaüts –els dos 
últims batejats amb el nom de Sant Joan i Sant 
Antoni– units per un entarimat on es situaven els 
passatgers i els vehicles.

La concessió del servei l’efectuava l’ajuntament 
mitjançant subhasta pública on participaven tots 
aquells que optaven a l’ofici de barquer.

L’avanç imparable de la modernitat va acabar 
substituint-la per un pont que uneix les dos ribes 
del riu i que va entrar en servei a finals de 1974.

Una riuada l’any 1982 va trencar la gúmena –
cable d’acer molt doble que travessava el riu d’un 
costat a l’altre enlairat uns 15 o 20 metres, i pel 
qual la barca es traslladava d’una riba a l’altra– i 
va enviar l’embarcació riu avall.

•	 Carrer	dels	Clots

Els veïns i les veïnes més grans ens recorden 
que fins no fa pas tants anys aquest carrer era ple 
de clots i corriols que es feien quan plovia. Moltes 
imatges de les corrides de cavalls, rucs i matxos 
ens mostren el carrer amb aquella fesomia.

•	 Carrer	Colomer

Si bé no ens consta podem aventurar que 
aquest duria a un no gens improbable colomer 
que, de temps immemorial, hi podria haver a la 
població.

•	 Carrer	de	la	Cooperativa	Agrícola

•	 Carrer	Creu	Nova
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Ja apareix documentat al cens electoral de 1894. 
Creiem que ben bé podria ser que fes referència a 
una creu de terme? Les creus de terme eren habituals 
de trobar en entrades de poblacions, monestirs o a 
les vores dels camins. La situació de l’actual carrer 
Creu Nova és l’antic camí de Flix.

•	 Carrer	les	Eres

•	 Carrer	Eres	Altes

•	 Carrer	Escoles

•	 Carrer	Esquerra

•	 Carrer	Esquerrer

•	 Carrer	Estudi

Ens consta que ja a l’any 1892 en aquest carrer hi 
donava la casa de les monges de la Consolació. Més 
endavant, també, darrera de l’antic ajuntament s’hi 
feia classe als xiquets.

•	 Carrer	de	la	Fàbrica

En record a l’antiga fàbrica de sulfur.

•	 Carrer	de	la	Farinera

Fàbrica de farina propietat de la família Poquet de 
Vinebre que l’any 1950, buscant les avantatges de la 
línia de ferrocarril, van traslladar-la a Ascó.

•	 Carrer	de	la	Figuereta

•	 Carrer	de	la	Font

•	 Carrer	Major

•	 Carrer	de	la	Mola

•	 Carrer	dels	Molins

El nom del carrer està relacionat amb la presència 
a la zona de l’antic pla del faedor, on hi havia el molí 
de l’oli del Comanador i també una sèrie de botigues 
d’oli que pertanyien a diversos particulars de la vila.

L’any 1846 hi havia 8 premses de les anomenades 
“de lliura”. En aquells molins, els rodets cònics es 
feien moure a força d’animal. Alguns d’aquests 
molins es trobaven a la zona de l’actual carrer dels 
Molins.

•	 Carrer	Perill

Per Carmel Biarnés, la hipòtesi d’aquest nom, 
podria ser que aquest indret era la part menys 
defensada i per tant, la més perillosa de la vila, 
d’aquí el seu nom.

•	 Carrer	Placeta

•	 Carrer	del	Reg

Amb la posada en marxa del reg, l’any 1950, el 
carrer del Reg coincideix amb el tub de l’aigua 
bombejada des del riu fins al dipòsit.

•	 Carrer	Residència

No us confongueu. Malgrat que avui en dia sigui el 
carrer de la Residència d’Avis, quan es va anomenar 
així va ser perquè l’actual edifici era una residència 
de treballadors de les obres de construcció de la 
central nuclear, als anys setanta.
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•	 Carrer	Ribera	d’Ebre

•	 Carrer	del	Riu

•	 Carrer	Rojar

•	 Carrer	dels	Sequerets

•	 Carrer	Trinquet

El nom del carrer és obvi que prové del fet 
que donava a un trinquet –espai de joc-, però 
contràriament al que algú pot pensar avui -que 
ve del trinquet situat al carrer del Riu núm. 6, 

propietat de Joan A. Jordà-, el nom ve d’un joc 
de pilota més antic que hauria estat propietat de 
ca Pere Sans i que es trobava adjunt al perxe, al 
lloc que antigament es coneixia per corral llarg 
-davant de l’Hospital-. Malena Serra, la casa de 
la qual ocupava aquell espai confirmava: A casa 
nostra era lo trinquet més vell de tot lo poble. Era 
de Pere Sans. Entraven per dalt, per ca Pere Sans. 
A la paret allí on pegava la pilota, encara tenim 
unes lloses, totes de pedra, de metro, de quadro. 
Les lloses de pedra i el sol de terra. Jo no hi he vist 
jugar però son pare de l’oncle Pere del Cadirer ens 
ho explicava, perquè hi anava a jugar molt6.

A jutjar per aquest comentari al trinquet de 
Ca Pere Sans ja s’hi jugaria, almenys, a finals de 
segle XIX. D’altra banda, consultant el mapa que 
apareix a la Guia d’Ascó es constata la forma 
evident que tenia el trinquet, allargassat i seguint 
paral·lel al carrer Hospital.

6  Entrevista feta el 21 de maig de 2002 a Malena Serra Serra –
Malena de Roc-, nascuda a Ascó el 1921. Text inclòs dins l’article 
de Biel Pubill Mano a mano. Els trinquets a la Ribera d’Ebre i el 
paradigma d’Ascó.
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•	 Carretera	Camposines

•	 Carretera	de	la	Fatarella

•	 Plaça	de	l’Església

•	 Plaça	Era	de	l’Esquerrer

•	 Plaça	de	l’Estació

Apareix amb la construcció de la via del ferrocarril 
i l’edifici de l’estació, que va ser inaugurat l’1 de 
febrer de 1892. La zona destinada al ferrocarril eren 
uns horts tancats que hi havia entre el riu i el poble.

•	 Plaça	del	Fossar	Vell

Aquest espai, situat davant de la façana de 
l’Església, seria part del lloc que anys enrere 
ocupava el fossar de la vila. En urbanitzar-se la zona 
i augmentar el nombre de cases es va traslladar 
primer a l’espai on hi ha actualment l’escola Sant 
Miquel i, més tard, al lloc d’emplaçament actual, a 
l’altre costat de la carretera nacional.

•	 Plaça	Major

Antigament coneguda també com la plaça de la 
Verdura, al seu entorn hi ha hagut una vida social 
molt activa com demostra l’antiga mesquita, la 
universitat cristiana, la botiga del senyor, les voltes i 
sitges... fins a ser la seu de l’Ajuntament.

•	 Travessia	Bancal

•	 Travessia	del	Mercat
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Carrers amb referències 
històriques

•	 Carrer	 Alta	 Castell	 /	 Carrer	 Baixada	 del	
Castell	/	Carrer	del	Castell

Són els carrers més elevats del poble i fan 
referència a un dels espais i edificació més 
emblemàtics del poble: el castell. Una fortificació 
que al llarg del segle ha sofert diferents 
vicissituds.

Durant l’ocupació musulmana, el castell va 
esdevenir la residència del valí de Siurana. 
Després de la reconquesta cristiana va passar 
a mans templers i més endavant, dels segles 
XIV al XIX, va pertànyer a l’orde santjoanista o 
hospitalera.

•	 Carrer	del	Cavaller

Com hem dit més amunt, es tracta del 
reconeixement nobiliari ofert com a cavaller a 
Blai Bertomeu de Salvador i als seus descendents. 
El carrer coincideix en l’indret on es troba la casa 
pairal de la família.

Aquesta casa ja està documentada en el 
moment de la reconquesta de Ramon Berenguer 
IV, a mitjans del segle XII. Sota la casa de Cal 
Cavaller hi ha un perxe que era una de les portes 
d’accés a la Vila. 

•	 Carrer	de	la	Costa	dels	Templers

És de denominació recent ja que anteriorment 
es coneixia com la Travessia Valero.

Ens hem de situar a mitjans del segle XII quan 
el comte Ramon Berenguer IV en el seu propòsit 
de reconquerir els territoris que pertanyien als 

andalusins va comptar, entre d’altres, amb l’ajut 
dels cavallers templers. A raó d’aquest suport, 
Ramon Berenguer IV va concedir al Temple la 
propietat dels territoris fruit de la conquesta.

En un principi Ascó, com a poble, va restar 
al marge dels castells i partides que el comte 
concedí als templers, tot i que sembla ser que 
va oferir-los un dels millors masos del terme. 
De totes maneres, l’interès de la població com a 
punt estratègic de control de l’Ebre, va fer que 
els templers cerquessin la manera d’aconseguir 
la possessió de la vila. Aquesta es féu de 
manera progressiva. El 1167 el rei Alfons I el Cast 
manllevava 200 morabatins als frares i aportava 
com a garantia, entre d’altres, la meitat de les 
rendes reials a Ascó. Més endavant, el 1169, 
a conseqüència d’un altre préstec, en aquest 
cas d’una quantitat força més superior, 5.000 
morabatins, el rei oferia com a garantia els 
castells de Seròs i d’Ascó. No va ser fins el 1182 
quan el mateix monarca, amb el consentiment 
de la seva muller Sança –ja que havia rebut la 
vila d’Ascó com a dret d’esponsalici–, i després 
que els templers abonessin la quantitat de 
5.000 morabatins, els va atorgar el castell i la 
vila d’Ascó. És a partir d’aquest moment que 
es podria parlar estrictament de la comanda o 
batllia templera d’Ascó, i és quan apareix en els 
documents el nom d’un primer comanador, Fra 
Bezó, malgrat que no serà fins el 1191 que disposa 
d’un comanador específic o preceptor, càrrec que 
ostenta fra Falcó.
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El 23 d’octubre de 1210, el domini de l’orde 
sobre Ascó va ser reforçat amb la confirmació 
definitiva per part del rei Pere el Catòlic de la 
concessió que havien fet els seus pares, els reis 
Alfons i Sança, el 1182. D’aquesta manera es 
cancel·laven definitivament els deutes que el 
rei d’Aragó tenia amb els templers i que havien 
contret els anteriors monarques.

El domini territorial de la comanda s’estén pels 
termes que avui formen part de les comarques de 
la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Des de Camposines 
a Riba-roja d’Ebre, passant per Vilalba dels Arcs, 
els Gorraptes, la Fatarella, Vinebre i Berrús. 
Quan Riba-roja s’independitza de la comanda 
d’Ascó, a la dècada dels setanta del segle XIII, les 
Camposines també passen a mans de Riba-roja.

A la comanda hi vivia la comunitat de frares, 
dirigida i governada pel seu cap o comanador, el 
qual, així mateix, administrava els béns, terres i 
drets que integraven el seu patrimoni.

•	 Carrer	Faedor

El nom del carrer està clarament relacionat 

amb la presència a la zona de l’antic pla del 
faedor, on hi havia el molí de l’oli del Comanador i 
també una sèrie de botigues d’oli que pertanyien 
a diversos particulars de la vila. Però quan aquest 
nom apareix, no és exactament a l’indret actual, 
sinó que seria a la part posterior de l’actual carrer 
dels Molins, i apareix juntament amb la plaça de 
la Lleuda. Però amb la construcció de la via de 
tren (1892) i de la carretera de Camposines (1907) 
es va modificar la urbanització d’aquella zona.

El terme faedor es com apareix en alguns 
documents antics com el molí vell, com per 
exemple en les propietats del comanador al 
capbreu de 1787:

- Item otra botica con un vago o terreno 
contiguo en el que antes estaba edificado el 
molino viejo llamado faedor, confrontante con el 
camino por el que se baja al molino de Sansa y 
pozo de la universidad de dicha villa, con patio 
de Teresa Jordà y con el camino real que se dirige 
a la villa de Flix.

•	 Carrer	de	l’Hospital

L’Antic hospital ja consta a la carta de població 
de la vila atorgada el 1615. Va ser reedificat a 
mitjans del segle XIX com hi consta en una orla 
ovalada a la clau (1846) d’un dels dos arcs de les 
portes de l’edifici. En una altra orla circular de 
pedra hi ha la inscripció Santo Hospital de la Villa 
de Ascó.

•	 Carrer	Ibèric7

El 1927, l’Ajuntament d’Ascó va organitzar una 
festa homenatge a una cinquantena de fills de 
la vila que havien participat en les campanyes 

7  LA VANGUARDIA, 25 octubre 1927
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militars a l’Àfrica (“a los que han sido esforzados 
y valerosos combatientes de la patria española en 
África”).

L’homenatge va consistir en una missa cantada 
–“nuestro celoso señor cura pronunció un vibrante 
discurso, entonando un himno a la bendita trilogía 
Dios, Patria y Monarquía”– i un banquet “presidido 
por nuestra primera autoridad municipal y a la hora 
de descorcharse la champaña, brindaron por la 
prosperidad de la patria, de la monarquía y de esta 
villa, nuestras primeras autoridades eclesiástica y 
civil, y el joven licenciado de África don Sebastián 
Jordá y Montaña, que repetidas veces usó de la 
palabra, siendo todos muy aplaudidos y haciéndole 
a dicho joven una estrepitosa ovación”.

En el transcurs de l’acte d’homenatge es va acordar 
“por parte de la misma autoridad, mereciendo 
unánime y entusiasta aprobación, poner el nombre 
de Paz del Protectorado a una de las calles de la 
población y elevar sendos telegramas de los actos 
celebrados al presidente de Ministros, al general 
Sanjurjo y gobernador civil de esta provincia, como 
así se hizo”.

El carrer Ibèric va ser conegut durant una 
seixantena d’anys com carrer Paz del Protectorado, 
i no va ser fins a finals dels anys vuitanta, que es 
va voler remembrar que en aquell indret s’havien 
trobat diferents restes arqueològiques que podien 
ser de procedència ibera.

•	 Carrer	Preno

El carrer del Preno correspon a la urbanització i 
integració dins la trama urbana d’Ascó d’un antic 
camí que comunicava l’entrada a la població per 
la banda sud a través del Pla de Vallxiqué, amb la 
zona del riu seguint més o menys el traçat, tot i que 
a una cota inferior, de la muralla de la Mola. Així es 
tracta d’un camí situat fora de la vila medieval tant 
islàmica com cristiana.

•	 Carrer	dels	Sequerets

En el capbreu de 1639 han desaparegut 
completament les cases, corrals i eres que es 
documentaven a principis del segle XVII en la zona 
de l’actual carrer dels Sequerets. L’únic que es 
documenta en aquest sector són els sequers que 
finalment acabaran per donar nom a un dels carrers 
més característics d’Ascó.

•	 Travessia	del	Forn

Recorda un antic forn per coure el pa, d’origen 
medieval, situat a la plaça de l’Abadia.

Però històricament és en aquest forn de la 
Cristiandat Vella on es reunien els jurats i prohoms 
de la Universitat per a jutjar als prohoms. Després 
de l’expulsió dels moriscos d’Ascó, en fer la  Carta 
de Població, l’any 1613, els cristians renunciaren al 
Forn de Pa situat a la Cristiandat Vella o Vila de Fora, 
a canvi de rebre les propietats dels moriscos que 
havien estat expulsats, i redimint-los del cens de 
trenta rals que havien de pagar cada any i concedint-
los, a més el “Privilegi del Forn”.
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Aquest privilegi consistia en que en ésser 
empresonat un civil d’Ascó pels guardes 
del  Comanador  del Castell, aquests havien de 
portar el pres a la Porta del Forn, cridar els Jurats 
de la Vila i exposar el motiu pel qual l’havien 
capturat. Segons el criteri dels Jurats, es pujava a 
la presó del Castell o el prenien ells i el tancaven 
a la presó de Ca la Vila, essent aleshores, el càstig, 
molt més suau.

•	 Travessia	Lleuda

Els templers van convertir Ascó en el port 
fluvial més important del curs inferior de 
l’Ebre, entre Lleida i Tortosa. A més, aquest 
control també incloïa el cobrament d’un peatge 
per les mercaderies que havien de pagar les 
embarcacions que navegaven pel riu: el dret de 
lleuda –precisament aquest impost fluvial va 
generar importants tensions amb una família 
influent a la zona, els Entença, que controlaven 
el castell de Móra i altres territoris com Garcia i 
Tivissa.

Aquest dret va ser concedit pel rei Pere el 
Catòlic a Lleida el novembre de 1210.

Carrers fruit de la societat i els 
esdeveniments històrics d’un 
temps

A partir de l’adveniment de la democràcia i 
de la restauració de l’autonomia catalana amb 
la Generalitat de Catalunya, en els carrers de la 
zona del Rojar (edificada els anys setanta) i del 
nou eixample construït a finals dels vuitanta, es 
va adoptar aquesta nomenclatura.

•	 Avinguda	dels	Països	Catalans

•	 Carrer	Democràcia

•	 Rambla	Catalunya

Però això no és una cosa innovadora, ja que 
sense anar més lluny, als anys cinquanta, en ple 
franquisme, el Ple de la Corporació (23/05/1954) va 
aprovar designar els carrers “con nuevos nombres 
que tengan un sentir patriótico o tradicional” a 
proposta del Consejo Local de Falange:

“Calle de Abajo, se denominará C. Calvo 
Sotelo.

Cruz Nueva – id. Plaza de los Mártires.

Plaza Placeta – id. Plaza de la Liberación.

Calle Placeta – id. Calle Liberación.

C. M. Xirgu – id. Calle Tarragona.

C. Colomé – id. Calle Joaquín Bau”.
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Cal dir, però, que la proposta no va ser reeixida, 
ja que no es va produir el canvi proposat. D’aquests 
carrers únicament va acabar formant part del 
nomenclàtor el carrer Calvo Sotelo, a l’actual carrer 
de la Farinera.

Si anem més enrere, només acabada la guerra 
civil, l’any 1939, la Plaça de l’Església recupera el seu 
nom (durant el període republicà va ser la Plaça de 
la Llibertat), mentre que la carretera i el carrer dels 
Clots passen a anomenar-se Avenida Generalísimo i 
carrer José Antonio, respectivament. Noms que van 
perviure fins als anys vuitanta del segle passat.

Quan el 1931 es proclama la República, 
l’Ajuntament també va aprovar canvis al nomenclàtor 
de carrers d’acord al temps polític que es vivia: el 
carrer de l’Hospital havia de ser carrer Francisco 
Ascaso, el carrer dels Clots va esdevenir l’Avinguda 
de la República i la carretera de Camposines va 
denominar-se Avinguda Francesc Macià. A més, com 
hem dit més amunt, la plaça de l’Església va passar a 
anomenar-se Plaça de la Llibertat.

Carrers amb noms d’origen sarraí

•	 Plaça	de	Vallxiqué

Als capbreus del segle XVI ja apareixen cases, patis 
i corrals a l’entorn del portal de Vallxiqué, una de 
les portes d’entrada de la vila. Des d’aquest portal 
sortien una sèrie de camins: el camí que baixava al 
riu (actual Preno), camí de Camposines (carrer de la 
Font), camí que pujava al castell (Sequerets), camí de 
Vallxiqué, camí de la Fontxinxella, etc.

Vallxiqué seria un nom àrab que vol dir Porta de 
la Tarda8. En ser una plaça on hi queia el sol de la 
tarda, allí s’hi ha realitzat festes d’hivern com les 
ballades de jota les tardes de Sant Antoni o la festa 
de Carnaval.

•	 Travessia	Baijunca

Travessia de la Vila de Dins (musulmana) que 
comunica els antics carrer de Dalt (Major) i carrer 
de Baix. En els treballs històrics de Felip Fucho es 
defensa que el nom prové d’un cognom musulmà. 
En el capbreu de 1558 apareix el nom de Perot 
Avayuch, que declara tenir un tros de terra plantada 
d’olivers a Vallxiqué. Però el 1607 apareix de nou el 
seu nom, però aleshores la persona ja era difunta. 
La referència ens arriba mitjançant la declaració, de 
la seva hereva Sperança Avajuch, la qual devia ser 
o bé la seva vídua o bé la seva filla. Si li cerquem la 
feminització del mot —que era el cas de la vídues o 
filles—, el seu mot dona Avajuca.9

8  BIARNÉS, Carmel. Guia d’Ascó.
9  FUCHO, Felip. Possibles orígens d’alguns topònims asconencs.



Carrers, travesseres i places que 
han desaparegut:

A partir del llistat que, com hem comentat, 
va aparèixer a la revista Castrum d’Ascho (n.12) 
podem fer un seguiment, no exhaustiu però sí 
prou orientatiu, de l’evolució de l’entramat urbà 
de la vila des de 1607. L’article de Carmel també 
aporta informació dels carrers i places d’Ascó 
dels anys 1639, 1662, 1689, 1693, 1710, 1734, 1771, 
1909, 1936, 1985 i 1986.

A partir d’aquest variat nomenclàtor hem 
pogut datar en quin moment ja existeixen la 
majoria de carrers i places del nostre poble, 
alhora que també hem fet un llistat d’aquells 
carrers que són citats i que, amb el pas dels anys, 
desapareixen del nomenclàtor asconenc. Aquests 
són els espais que no tenen continuïtat:



1607

Carrer Albuixarres, de Dalt, de los Farreginals, 
d’en Fontanet, la Gatera, Camins de la Barca, de la 
Bassa, camí Real a Flix i el de Móra.

Pla del Faidor, de Sant Martí, de Socarrats.

Portal de la Cristiandat Vella, Portal Nou, Portal 
de Vallxiquer.

Altres: lo Fossar dels Moros, los Estiradors, la 
Baixada al Molí de l’Oli, la Murada de la Vila, la 
Torre de Martinet, la Torre de Vallxiquer, lo Perxe 
de Franc, la Riba.

1639

Carrer de l’Església. Carrerons de les Sènies, lo 
Carreró, lo Carreronet. Baixada a la Fontxinxella.

Los perxes de les Alpujarres i de Gabriel Rocamora. 
Lo Pla del Molí de l’oli, lo Planiello.

La plaça Vella, Lo Portal, Portal d’Andreu Cabassés, 
Portal que va al Riu

Altres: lo Fossar de la Vila, Mur de la Vila, Plans de 
Sant Miquel, Camí de la Creu.

1662 Carreró entre l’Església i ca Andreu Sans, Carrer 
Porta del Castell. Lo Sol de la Costa, la Sota Vila.

1689 Carrer Damunt, Davall, dels Estravagants, Forn del 
pa. La Costa.

1693
Carrer de Dalt de la Badia, de Munico.

Perxe d’Andreu Salvador i Portal de la Viuda Serra.

1710
Carrer del Forn, del Forn de l’Abadia, de la Muntera.

La Baranova, Cantó de la Torreta, Davall la Riba i 
lo Passador.

1734 Lo Cantó, La Sodra.

1909	 Camí de la Capelleta, Era de Serra, Plaça del Sol.

1931 Carrer Afores, Francisco Ascaso, Francesc Macià, 
de la República. Plaça de la Llibertat i l’Arrabal.

1936 Carrer d’A.G. Besada, Cingla, del Nord, carreró del 
Voluntari. 

1985	
Carrer Beato, Calvo Sotelo, Lepanto, Paz del 
Protectorado. Avenidas Generalisimo y José 
Antonio.

(*) Hem mantingut l’ortografia de les fonts 
consultades.

Repetim que aquesta taula, un xic caòtica, ens 
l’hem de prendre una mica anecdòticament. No hem 
de pensar pas que tots els carrers i places que tenim 
anotats van desaparèixer ans al contrari, hem de 
pensar que van evolucionar, que van anar canviant 
de nom degut a les circumstàncies que dèiem a l’inici 
d’aquest monogràfic (històriques, socials, religioses, 
polítiques, econòmiques...) i, per tant, són bona 
mostra de la vida del nostre poble.

BIEL PUBILL SOLER  
JOSEP MARIA RADUÀ SERRA
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Telèfons municipals

AJUNTAMENT (Oficines) 977 405 006

AJUNTAMENT (Servei de Vigilància) 629 740 840

BIBLIOTECA 977 404 019

DISPENSARI MÈDIC 977 405 385

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 977 404 022

ESCOLA SANT MIQUEL 977 405 114

JUTJAT DE PAU 977 404 034

LOCAL DE JOVES 977 404 025

LLAR D’INFANTS VAILETS 977 405 663

OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA 977 406 752

Ajuts i subvencions

OFICINA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (ODL) 977 406 009

OFICINA DE TURISME 977 406 583

PARRÒQUIA 977 405 039

PAVELLÓ COBERT 977 404 035

RESIDÈNCIA D’AVIS 977 406 505

VÍDEO ASCÓ TELEVISIÓ 977 405 314

VIVER D’EMPRESES 977 406 009



Telèfons d’emergències

AMBULÀNCIA 061

BOMBERS ASCÓ (Urgències) 977 404 080

BOMBERS ASCÓ 977 404 083

CAP FLIX 977 412 208

EMERGÈNCIES GENERALITAT 112

FARMÀCIA D’ASCÓ 977 406 109

HOSPITAL COMARCAL 977 401 863

MOSSOS D’ESQUADRA (Móra d’Ebre) 977 281 480

Telèfons de serveis i altres

CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE 977 401 851

ENDESA (Avaries) 800 760 706

ENDESA (Atenció al client) 800 760 909

RENFE (Informació i venda de bitllets) 912 320 320

RENFE (Rodalies de Catalunya) 900 410 041

TELEFÒNICA (Atenció tècnica) 1002

Assegurances i altres

Borrell & Pinyol Associats, SL 973 278 655 

Catalana Occident - E. Moliné 877 054 040 / 646 341 037



Bars i restaurants

Bar - Restaurant El Caliu 977 406 609

Bar Anita 617 040 172

Bar Florida 699 756 146

Bar Núcleo 977 406 095

Bar Casal 666 086 221

Casal d’Avis Sant Miquel 977 406 263

Dot Bar 977 406 757

Carnisseries

Carnisseria - Cansaladeria M. del Carme 977 405 515 / 619 642 387

Carnisseria - Cansaladeria Monja 977 405 436

Carnisseria - Xarcuteria Paulina 977 405 408 / 663 478 734

Cellers

Celler Serra 977 405 015

Disseny i impremta

Monsuton, SL 639 157 954

OPTIM Studio, SL 977 476 481

Electricitat, fontaneria i climatització

Fontelec 617 632 713

Electroclima Ambient, SL 603 019 146

Instal·lacions i Manteniments Rodri, SL 977 410 183 / 635 680 108

Gerard Serrano Terán 644 064 307



Entitats bancàries

BBVA 977 405 140

CaixaBank 977 408 540

Escola de dansa i arts escèniques

Le’Scènica 682 382 929

Estanc

Can Solfa Estanc 977 405 190

Farinera

Farines Poquet, SL 977 405 003

Farmàcia

Farmàcia M. Teresa Pallarès 977 406 109 / 629 450 980

Ferreteria

Ferreteria Biarnés 977 405 038

Fisioteràpia

Centre de Fisioteràpia Emilio Arranz 679 048 487

Forns i pastisseries

Forn i Pastisseria Gra Bo 977 404 024

Fotografia

Focus 637 187 466 / 977 406 034

Funerària

Funerària Mena 600 515 225

Funerària Priorat-Ribera-Terra Alta 977 400 399



Inmobiliària

Buscahabitat 671 575 560 

Neteja i serveis

Lisan limpieza y mantenimiento 630 674 365

Llibreries

Can Solfa Llibreria Papereria 977 405 190

Materials de construcció

Comercial Serra, SCP 683 138 693 / 977 405 013

Moda i confecció

Galeria Pallejà 977 405 012

SORRY MAMA TM 620 038 036

Obres i serveis

Construccions Martínez, SL 642 889 061

Constructora Edifisa Enter 977 404 166

Excavacions Borrell, SL 659 499 325 / 666 824 087

Manuel Sánchez Diaz 977 410 540 / 629 804 043

Obres Febial, SL 673 596 688

Odontologia

Clínica Dental Montedent, SL 977 405 166

Peixateria

Peixateria Jordi 637 315 316



Perruqueries i centres de bellesa

Centre de Bellesa Pink Style 977 406 642

Perruqueria Dúnia 977 406 019

Perruqueria Estils 977 406 146

Perruqueria M. Carme 977 406 033

Perruqueria Rosa M. Ramos 977 405 907

Jessica centre d’estètica 635 947 599

Podologia

Centre Podològic - Iolanda Màdico 977 404 086

Professionals diversos

Arquitecta Anna Ferrús 977 405 383

Arquitecte Marc Serra Ribes 692 552 717

Arquitectes Núria i Anna Serra Montaña 652 806 144

Masegosa & Sans Advocats 639 435 698

Queviures

Cal Marcos 638 588 666

Spar 977 405 479

Regals i altres

M. Teresa Martorell 977 406 034

Serralleria, aluminis i tendals

Alberto Duarte 977 540 899

Toldos Santana 977 405 704 / 681 137 075



Serveis agrícoles

Jardineria Fondevilla 655 258 727

Serveis musicals

Ass. C. pel Foment de la Jota d’Ascó 630 954 020

Orquestra Himalaya 977 405 946

Xaranga La Mosca Negra 608 134 735 / 977 404 015

Tallers

Agrícola Miquel 977 405 474

Dotauto 977 405 603

Taller Bladé 977 405 137 / 615 195 149

Taxi

Taxi Miquel Biarnés 659 479 771

Taxi Local Fernando 639 901 662

Altres

2 Second-Generation Biofuels 877 913 444

ANAV 977 415 000

Chemtrol Proyectos y Sistemas, SL 977 406 764

Chepro, SL 977 406 764

Dynatec 977 320 704

Enwesa Nave Marsein 977 170 864 / 977 406 324

Marsein, SA 977 406 767

MPA, Plàstics Recycling 601 903 690 

Nemon Intelligence in Business, SL 977 132 640

Atenea JRS Catalunya, SL 618 125 329
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