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Editorial

L’educació, juntament amb la seguretat i el 
benestar, són els pilars d’un país. Per tant, 
l’educació, la bona s’entén, hauria de ser 
quelcom en què tothom, polítics i educadors, 
ens poséssim més o menys d’acord. En els 
anys que portem de democràcia ja hi ha 
hagut 7 lleis educatives: LGE, LOECE, 
LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE i LOE. I ara 
ens espera la LOMCE, i segurament algunes
més fins que arribem a combinar totes les 
lletres de l’alfabet. Però cap d’elles, tot i 
alguns mèrits, ha semblat millorar 
substancialment el nivell educatiu dels 
nostres escolars. Així ens ho indica l’Informe 
del Programa Internacional per a l’Avaluació 
dels Estudiants, el famós informe PISA, que 
regularment s’encarrega de treure’ns els 
colors. Potser caldria fer un pensament d’una
vegada i plantejar l’educació com un tema 
d’Estat, potenciant els millors professors i 
reforçant el seu paper, evitant l’educació en 
la mediocritat i creant una cultura de l’interès 
per l’aprenentatge. I aquí hi entren molts 
actors: docents, estudiants, pares i mares, 
mitjans de comunicació i societat en general.
Però és un procés que ha de ser liderat pels 
polítics, que són els qui governen. Estaran a 
l’alçada d’una vegada?  

Activitats

-Del 13  de febrer al 8 de març, II Jornades
gastronòmiques de la galera de les Terres 
de l’Ebre. Alcanar, l’Ametlla de Mar, 
l’Ampolla i Sant Carles de la Ràpita. 
Aquests municipis s’uneixen per oferir 
exquisits menús gastronòmics als seus 
restaurants, tenint com a protagonista la 
galera, producte local i de qualitat típic de 
la mar de l’Ebre.
-Del 20 al 22 de febrer, XX Fira de l’Oli de 
les Terres de l’Ebre. Jesús. Al recinte fi ral 
hi haurà confecció manual de cabassos, 
demostració d’esquilar animals, de cordar 
cadires, demostració d’elaboració 
d’aiguardent, reproducció d’una casa de 
pagès, exposició de tres molins antics, 
exposició d’eines del camp, atraccions 
infantils i servei de barra. Entrada gratuïta.
-Diumenge 8 de març, Festa de la truita 
amb suc d’Ulldemolins. Durant la jornada 
s’organitza un concurs de truites i en 
acabat es poden degustar els plats 
presentats. També hi tenen lloc altres 
activitats lúdiques. Més informació al tel. 
977 561 578.
-Diumenge 22 de març, 12a festa de la 
Clotxa de la Ribera d’Ebre. Aquest any 
tindrà lloc a Tivissa. Catorze restaurants 
enguany participen en les jornades.Carme 
Ruscalleda serà la pregonera.



En Roc i en Pau

En Roc i en Pau són molt amics. Els agrada molt el futbol i a l’hora del pati sempre hi
estan jugant. En Roc en sabia molt més que en Pau. En Roc volia que en Pau s’apuntés
a l’equip de l’escola, on ell és el millor jugador. 
Van passar uns mesos i a meitat de curs el va poder convèncer i en Pau s’hi va apuntar.
L’equip de l’escola quasi sempre guanya tots els partits. L’entrenador només vol guanyar
i elegeix els millors jugadors per a poder ser al màxim de competitius possible. Per tant
en Pau sempre estava a la banqueta. En Roc no ho portava gens bé que al seu amic no
el fessin jugar mai  i va decidir ensenyar-li tot el que ell sabia. Cada tarda anaven al parc
i jugaven una estona a futbol perquè en Pau n’aprengués.
Al cap d’un temps en Pau ja en sabia molt, estava a l’alçada de tots els seus companys
d’equip, però l’entrenador no ho sabia. 
Va anar passant el curs i el campionat final amb els quatre millors equips de la ciutat va
arribar.  El  dia  del  campionat  estaven  tots  molt  concentrats.  El  primer  partit  el  van
guanyar, així que van passar a la final.
“Quins nervis! La gran final!”, pensava l’entrenador,  que ja es veia amb la copa a les
seves mans  lluint del gran moment de glòria que tindria. Però els nens en això no hi
pensaven. 
Les dues primeres parts les van guanyar però la tercera la van perdre. A l’ última part en
Roc va dir a l’entrenador  que si en Pau no jugava ell tampoc ho faria. L’entrenador va
fer cas a en Roc i els va deixar sortir tots dos al camp. 
Com que en Pau ja en sabia molt gràcies a en Roc,  van guanyar l’última part i també el
campionat. Quin partidàs! L’entrenador estava sorprès perquè ell no sabia que en Pau
fos tan bo jugant a futbol.
Tots estaven molt contents per haver guanyat el campionat i ho van celebrar amb una
gran festa on no hi va faltar ningú.
En Roc i en Pau també estaven contents per haver-lo guanyat però sobretot per haver-hi
participat i haver-s’ho passat molt bé.
Després d’aquell campionat l’entrenador es va prometre no tornar a deixar mai més cap
nen sense jugar, ja que l’important de l’esport és el treball en equip sense excloure a
ningú, el respecte entre companys i rivals i passar bones estones amb l’equip.
  

Cèlia Salon Mateu (Cal Basté) 

Text guanyador del 2n Concurs de redacció “Reus Conviu”, 2014. 2n premi. Temàtica: El civisme a 
l’esport. 

Si voleu participar-hi posant Reble ens podeu fer arribar els vostres articles:
· Posant-vos en contacte amb qualsevol membre de la junta.
· Per correu ordinari o per correu electrònic.
 Els articles hauran de ser en català, preferiblement en format digital, 
mecanografiats a espai senzill, lletra Arial 10 i en programa Word,
i hauran de tindre una extensió màxima d’una pàgina.
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