Dissabte 23 de novembre
Sortida Cultural a Riba-roja d’Ebre i Ascó
Postres

Places limitades.
Inscripció prèvia a partir del 12 de novembre a la
Secció Local de la Biblioteca.

Temporada tardor 2019

Preu: 30 €
Amb la col·laboració de:

Biblioteca Pública de Tarragona

Institut Ramon Muntaner

Fortuny, 30
43001 TARRAGONA
Telèfon: 977 240 331
bptarragona.cultura@gencat.cat

Mas de la Coixa
Rotonda Eix de l’Ebre s/n
43770 MÓRA LA NOVA
Telèfon: 977 401757
merce@irmu.org

WEB: http://bibliotecatarragona.gencat.cat
BLOG CINEMÚSICA: http://bptbloc.wordpress.com
BLOG BPT & TGN: CULTURA I PATRIMONIS:
https://bibliotecaiciutat.wordpress.com

WEB: http://www.irmu.org
FACEBOOK: Feu-vos amics de l’Institut
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CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA

HORARI
Dilluns de 15 h a 20 h
Dimarts a divendres de 10 h a 20 h
Dissabte de 10 h a 14 h
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La vila d’Ascó guarda en el seu sarró uns

construccions de pedra seca, de planta

passatges importants forjats en el decurs de la

més o menys circular, assentades sobre

seva història, sobretot, durant el període

una roca en forma de cubeta i amb una

medieval. La raó la trobem en què ja els

coberta

musulmans hi

en

de

forma

ginebre

a càrrec de Felip Fucho

de

cúpula.

establiren

un

assentament

S’utilitzaven per obtenir un preuat

important, no sols des del punt de vista social,

producte: l’oli que contenien les soques

sinó també polític i administratiu. El seu hins

del càdec o, en menor mesura, del

Adkum, o fortalesa militar asconenca, ens ho

ginebre comú. Les dues espècies són arbustos, amb les fulles en forma de

demostren.

petites agulles. Els fruits són petites baies de color rogenc en el càdec i més
fosques pel ginebre. L'oli s'obté de la destil·lació en sec, mitjançant aplicació de
calor. Els forns que es construïen per aquesta finalitat contenen una boca per
on s’introduïa tota la llenya per fer la destil·lació. El ginebre desprenia la
substància que sortia per un orifici i es recollia en una pila exterior. Després
d’un senzill procés de purificació, s’obtenia l’oli. Un líquid de color fosc, de
consistència molt densa, fort aroma balsàmic i molt amarg.
L’oli de ginebre té moltes propietats: antisèptic, cicatritzant, antiparasitari,
desinfectant, dermatològic… S’utilitza i s’ha utilitzat al llarg de la història per

una infinitat de remeis, tant en veterinària com en medicina humana, així com
en cosmètica i aromateràpia. Pel seu ús tan extens podem trobar forns de
ginebre des del sud de França, la península Ibèrica o el nord d’Àfrica; tot i així,
algunes zones es van especialitzar en aquesta producció. Una d’elles és Ribaroja d’Ebre. S’hi ’ha identificat una notable concentració de forns de grans
dimensions, que tenien finalitat industrial i comercial.

Fou a mitjans del segle XII quan el conglomerat

de forces militars que s’aplegaven sota el
paraigua de les tropes cristianes van conquerir
la Vall de l’Ebre, des de Lleida fins a Tortosa. I tot seguit, el darrer reducte musulmà
d’aquestes terres, Siurana. A partir d’aleshores, la vila asconenca s’enriquí d’un nou
teixit social, les persones de creença cristiana.
L’esmentada conquesta no foragità pas la població musulmana, ans al contrari. La
Carta de Seguretat de Ramon Berenguer IV, els donà un ampli ventall de drets, amb
el resultat d’una permanència majoritària de la seva capa social. A partir
d’aleshores, hagueren de conviure dos grups ben diferenciats a la vila, els cristians
-minoritaris- i els musulmans -majoritaris-, no sense oblidar el petit grup de jueus
que hi residia. Atenent que no podien -o no volien- compartir les mateixes parets
de veïnatge, els cristians hagueren de construir un nou assentament. Així naixerien
dues barriades, la Vila de Dins i la Vila de Fora.

