
Mónica Oltra explica que ella va 
créixer amb el castellà i l’alemany 
com a llengües habituals entre 
els seus cercles més pròxims, així 
que aprendre a parlar valencià va 
ser una decisió totalment consci-
ent. «Era la meua llengua de mi-
litància. Vaig aprendre a parlar-la 
perquè m’ho creia», assegura la 
vicepresidenta de la Generalitat. 
Hui en dia, per a Mónica el va-
lencià és «la meua llengua dels 
afectes, la llengua que parle amb 
els meus fills».

Fa poc ha fet un any com a vice-
presidenta, portaveu del Consell i 
consellera d’Igualtat. Mónica Oltra 
admet que han sigut uns mesos 
intensos i difícils, però també gra-
tificants perquè han pogut pren-
dre decisions que han millorat la 
vida de la gent, com ara l’elimina-
ció del copagament a les persones 
majors i amb diversitat funcional. 
Ara, la consellera s’ha marcat com 
a prioritats continuar avançant en 
les polítiques socials i lluitar amb 
força contra la violència masclista.  

Mónica Oltra, vicepresidenta
«Un poble que llig és un poble que no 
pot tiranitzar ningú»

A la diputada valenciana l’apas-
siona llegir novel·les, la literatura 
de ficció i la poesia, tot i que les 
seues responsabilitats en el 
govern valencià fan que altres 
lectures relacionades amb els di-
versos càrrecs que ocupa siguen 
més habituals. Per a ella, llegir és 
molt important «perquè eixampla 
horitzons, ens permet construir 
un pensament crític i obri les 
ments». A més, insisteix en el fet 
que «un poble que llig és un poble 
que no pot tiranitzar ningú, és 
una eina de creixement personal 
que fa als pobles lliures». 

«Perquè el valencià esdevinga 
una llengua normalitzada s’ha de 
llegir més en la nostra llengua», 
afig Oltra, i per això recorda que 
els baixos índex de lectura no 
són una bona notícia. 

www.llegirenvalencia.org

Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat.

“ Llegir eixampla 
horitzons, ens 
permet construir 
un pensament 
crític i obri les 
ments ”
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Descobrir nous mons

Transmetre a la ciutadania 
que un llibre permet descobrir 
nous mons i que la lectura és 
una bona manera de gaudir de 
la cultura és clau per a la vi-
cepresidenta de la Generalitat 
Valenciana, Mónica Oltra.  

Un dels objectius de la 
campanya, impulsada per la 
Fundació Bromera, és arribar 
a un ampli espectre de lectors 
gràcies als onze llibres, de 
lectura fàcil, que formen part 
de la col·lecció «Llegir en va-
lencià, les nostres cançons». 
Aquest cap de setmana arriba 
el torn de l’escriptora Mercè 
Climent, qui s’ha deixat inspi-
rar pels efluvis de la Mariola 
per a escriure un emotiu relat 
que porta el nom d’aquesta 
coneguda serra que travessa 
les comarques de l’Alcoià, 
el Comtat i la Vall d’Albaida. 
Mariola és la història d’una 
xiqueta que pateix una ma-
laltia greu, però que, com les 
heroïnes de les llegendes, no 
es deixa véncer mai per la por. 
Ni perd mai el seu somriure 
fantàstic.

les nostres cançons
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