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Ascó
 
un poble per descobrir



Envoltat de camps de conreu i 
amb unes privilegiades vistes 
sobre l'Ebre, Ascó és un poble 
viu, que es renova 
constantment,  que manté el 
caràcter tradicional amb 
personalitat. 

Us convidem a fer un recorregut 
visual per casa nostra, per allò 
que ens fa ser qui som, perquè...

Us hi estem esperant!
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Autopista AP7
Sortida 34 Reus
>Falset>Móra>Ascó

Sortida 39A l’Ampolla
>Perelló>Rasquera>Móra>Ascó
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>Maials>Flix>Ascó
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Sarraïns, templers, 

moriscos... cultures 

diferents  que han 
modelat els nostres 
carrers i els han donat 
un color especial. 
Passegeu pels carrers 
estrets i tortuosos 
d'una de les moreries 
més grans i ben 
conservades de 
Catalunya, descobriu 
les llegendes de les 
ermites...  

Sarraïns, templers, 

moriscos... cultures 

diferents  que han 
modelat els nostres 
carrers i els han donat 
un color especial. 
Passegeu pels carrers 
estrets i tortuosos 
d'una de les moreries 
més grans i ben 
conservades de 
Catalunya, descobriu 
les llegendes de les 
ermites...  



El castell, el búnquer dels Reguers, el 
campament del XV Cos d'Exèrcit de l'Ebre 
us mostraran les petjades de la nostra 

història antiga i recent, la que ens ha 

forjat com a poble i ens ha fet ser qui som.  
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Un passeig enmig del bosc de ribera, un tast 
de vins, una degustació, una festa privada...  

Lo Roget és un espai màgic que us permetrà 

gaudir d'un riu d'activitats còmodament 
dalt d'un llagut
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L'Ebre és qui determina el nostre caràcter i 
ens dóna vida. Descobriu el bosc de ribera, 

la flora i la fauna lligada a un gran riu en 

primera persona, des de dins, i deixeu-vos 
emmirallar per la seva bellesa.
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El GR-99 Camí de Sirga, la punta de l'Àguila, 
art en pedra, les Illes... Un entramat de 

senders per fer a peu o en bici us esperen. 
Viviu el contrast de vegetació dels boscos de 
pins i matolls amb el bosc de ribera que 
trobareu pels senders que voregen  l'Ebre. 
Ben senyalitzats i per a tots els públics.  
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Ascó és un espai dinàmic 
amb una xarxa d'activitats 
durant tot l'any que   
us atraparan i us hi voldreu 

quedar. Veniu amb família, 
amb parella, amb amics, 
sols... i viviu aquestes festes 
que, any rere any, 
evolucionen i busquen 
oferir-vos productes 
diferents i de qualitat.  

Pocs són els municipis 

amb unes tradicions tan 
arrelades, vives i 
sentides. La processó de 

l'Angelet o la Festa de Sant 
Antoni us permetran 
viure moments especials i 
sentir-ne la il·lusió en 
pròpia pell. 
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Per conèixer a fons un poble 
cal degustar els productes 
que ofereix. Passegeu pels 
nostres  comerços, espais 
familiars on trobareu 
productes de proximitat i de 
qualitat, i gaudiu del plats 
tradicionals de la nostra 

gastronomia 

Al costat de l'Ebre, 
amb vistes als camps 
de conreu i amb un 
accés fàcil hi trobareu 

l'àrea de  caravanes, 

amb tots els serveis 
per fer la vostra estada 
al més còmoda 
possible.
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