la nostra cuina

“

M’encantaria
veure una
publicació sobre
dones valencianes
que s’han dedicat a
la música

”

Va ostentar el càrrec de Consellera d’Educació, Cultura i Esport.

MARÍA JOSÉ CATALÁ,
DIPUTADA A LES CORTS
«Llegir en valencià és una
forma clara de protegir i
promoure la nostra llengua»
Entre els darrers llibres que s’ha
llegit María José Catalá destaca Dones d’Andrea Camilleri. Una lectura
que considera apassionant pel retrat que fa l’autor de la personalitat de Carmen de Bizet, Elena de
Troia o Joana d’Arc, entre d’altres.
«Les dones movem el món, i no
ara, ha sigut sempre», apunta la
diputada i portaveu adjunta a les

Corts del Partit Popular. Considera
que llegir en valencià és important
per diverses raons, «no només és
una forma clara de protegir i promoure la nostra llengua, sinó que
també és una forma de conéixer-la
millor. El valencià és càlid. Per a
molts, la nostra llengua materna.
Llegir en valencià és com escoltar els nostres pares, les nostres

famílies», matisa Catalá, qui va
ostentar anys enrere el càrrec de
consellera d’Educació, Cultura i Esport i també ha sigut alcaldessa de
Torrent. Entre altres coses opina
que fomentar el costum de llegir
en la llengua pròpia entre els més
joves és una tasca molt important,
i per a aconseguir-ho «hem d’intentar escriure sobre els temes
que a ells els interessen, els temes
que els són pròxims i propis. Si puc
aportar una idea, a mi m’encantaria veure una publicació sobre dones valencianes que al llarg de la
història s’han dedicat a la música:
compositores, directores, professionals», assenyala. La temàtica de
la campanya «Llegir en valencià»
d’enguany són els productes de la
cuina. Entre aquests estan el caqui
i l’oli d’oliva, eixos dels llibres que
es podran aconseguir el pròxim
cap de setmana.

www.llegirenvalencia.org

L’or líquid
Durant la seua trajectòria política com a consellera d’Educació, diputada i alcaldessa,
María José Català ha passat
per un bon nombre de municipis valencians. Això l’ha fet
més conscient del valor dels
productes propis de la gastronomia valenciana. L’oli d’oliva
de la Serra d’Espadà és «únic
al món» remarca, i afig «el clima i el sol donen com a resultat un fruit d’excel·lent qualitat, com és la varietat d’oliva
autòctona Serrana d’Espadà
que, amb les seues característiques especials, ha derivat en
olis protegits amb la DOP Oli
de la Comunitat Valenciana».
La diputada a les Corts assegura que «la nostra és una
terra rica i els nostres productes són propis d’un camp fèrtil,
d’un clima temperat, de l’aigua
i la calidesa de la nostra llum
mediterrània. El camp valencià
ha forjat el nostre caràcter: tenaç, honest, treballador, constant, som gent de paraula»,
conclou la portaveu adjunta a
les Corts Valencianes.

Dissabte, 7 de juliol

per només

1€
Diumenge, 8 de juliol

per només

1€
Bossa serigrafiada
amb la cartilla

GRATIS

