
Rosana Pastor és una recone-
guda actriu de televisió, cinema 
i teatre. Ha sigut guardonada 
amb diversos premis, entre els 
quals el Goya a millor actriu re-
velació per Terra i llibertat. Des 
del 2016, és diputada al Congrés 
per València a les llistes de la 
coalició Compromís-Podem-És el 
moment.

Constantment, fa broma amb 
sa mare dient-li que és la seua 
filla «abduïda». Als seus amics 
els comenta que ha eixit d’una 
professió absorbent com és la 
interpretació per a entrar en una 
altra que ho és encara més: la 
política.

Pel que fa a la lectura en va-
lencià, creu que les institucions 

Rosana Pastor, actriu
«Hem de fer més campanyes 
d’animació lectora adreçades  
als majors»

«no estan fent prou» per a fo-
mentar-la i que necessitem «un 
pla de conscienciació per a la ciu-
tadania». Conta que està «molt 
contenta» de veure que sa mare 
li demana llibres i «els devora 
amb molt de gust». Per això, 
aposta per «fer més campanyes 
d’animació lectora adreçades als 
majors».

L’actriu considera important 
llegir en la nostra llengua perquè 
ens ajuda a consolidar «l’imagi-
nari col·lectiu valencià», i és 
també «una manera d’aprendre 
i posar en pràctica les nostres 
fórmules». Encara hui recorda 
quan narrava al seu fill, quan 
era menut, la contalla del Mig 
pollastre.

Aquest cap de setmana To-
meu i la fada Joanaina i Pinet, un 
roder de la Marina per només 1 
euro amb el diari Levante.

www.llegirenvalencia.org

Rosana Pastor és diputada al Congrés per València.
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“ Necessitem 
un pla de 
conscienciació 
de la lectura en 
valencià. ”

Dissabte, 1 de juliol

Diumenge, 2 de juliol

per només

1€

per només

1€
CD «Les nostres contalles» 
amb la cartilla

GRATIS

Actriu i política

La seua implicació en la defen-
sa dels drets de distints col-
lectius ciutadans ha tingut un 
paper fonamental a l’hora de 
prendre la decisió d’entrar en 
política. «El camp professional 
que jo havia triat era diferent, 
però des d’este em convertia 
en una persona pública, cons-
cient del ressò que podia tin-
dre», relata. Explica que ella 
posava la seua veu per a de-
fensar el manifest de diversos 
col·lectius que estaven en una 
situació vulnerable.

Rosana Pastor assegura 
que no és casual que decidira 
fer un pas cap a la política 
activa quan li ho van proposar, 
ja que, assenyala, feia temps 
que la practicava al carrer. 
Afirma que les manifestacions 
sempre han estat presents en 
la seua vida i que ha intentat 
estar connectada en tot mo-
ment amb la realitat social. 
«Eixes experiències, d’una 
forma o d’una altra, m’expli-
quen com sóc jo com a perso-
na i de cara a la col·lectivitat», 
conclou la diputada.


