la nostra cuina

“

Els pares
haurien de fer
per facilitar
l’accés a
llibres que els
motiven

”

La rectora de la UV va nàixer a Oliva.

MAVI MESTRE,
RECTORA DE LA UV
«És molt important introduir la
lectura des que són menuts»
De xicoteta els seus iaios tenien una haca dins de casa. Quan
l’animal i l’amo tornaven de llaurar el camp, la iaia li deia que
l’ajudara a estirar la catifa perquè el cavall no badara els taulells. Encara hui recorda son pare
treballant la terra i sa mare faenejant al magatzem de taronja. La infantesa de Mavi Mestre
va transcórrer entre els camps
de cítrics i les hortes d’Oliva.

D’aquella xiqueta encuriosida
per conéixer com funcionava la
ment humana i els seus mecanismes va emergir la catedràtica
de Psicologia Bàsica i, des d’abril
de 2018, la primera rectora de
la Universitat de València. Entre
les seues passions hi ha llegir
obres històriques. Fa poc ha caigut a les seues mans Francesc
de Borja, de Josep Piera, tot i
que procura combinar els gène-

res literaris. De fet, té pendent
la lectura La delicà de Gandia de
Vicenta Llorca, un llibre adreçat
a infants i a joves. Defén que per
a ser un bon lector adult, com
més prompte comencen a llegir
els xiquets, millor. «Els pares
haurien de fer per facilitar l’accés a llibres que els motiven»,
opina. De la seua experiència
personal extrau que és més difícil incorporar l’hàbit lector quan
s’és un adolescent, per això considera que «és molt important
introduir la lectura des que són
menuts». Precisament amb els
productes de la terra i de la mar
com a protagonistes s’ha filat
enguany la campanya «Llegir
en valencià». El pròxim diumenge es podrà adquirir de manera
gratuïta Micalet el Pallús amb el
diari Levante-EMV.

www.llegirenvalencia.org

Sense por de competir
Tot i que el nombre de vicerectores ha augmentat considerablement els darrers anys,
actualment només hi ha set
rectores a les cinquanta universitats públiques estatals,
comenta Mavi Mestre. Per a ser
rectora s’ha de liderar un equip
i un programa. En el seu cas,
anys arrere va haver de fer un
parèntesi per a criar les seues
filles, aleshores la recerca va
baixar i amb ella els mèrits que
et demanen per a promocionar.
«Sense corresponsabilitat, és
a dir, sense la col·laboració del
meu home, hauria estat molt
difícil continuar», puntualitza.
«Tenim més dificultats per a
aconseguir la càtedra pel retard de l’acreditació, perquè
s’ha de ser catedràtica per a
ser rectora i, d’altra banda, perquè la competitivitat s’accepta
més en un home que en una
dona. A ells no se’ls pregunta
com s’ho han fet per a conciliar
la família amb el treball professional», apunta la rectora de
la UV. «Per això hem de tindre
clar que les dones no hem de
tindre por de competir».

Diumenge, 17 de juny

GRATIS
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