la nostra cuina

“

Una entitat
imprescindible

tes concrets de la nostra cultura
i les nostres tradicions», matisa.
Vicent Marzà, que té amistats
a la comarca del Baix Maestrat,
va poder viure de primera mà la
Festa de la Carxofa, «un producte entorn del qual hi ha història
i cohesió com a poble en aquella zona». El conseller, que és
docent de professió, opina que
llegir et permet conéixer el món
i nodrir-te d’experiències, i que
fer-ho en valencià, a més, és molt
gratificant. Sosté que «s’estima
les llengües quan s’aprenen i es
llegeixen», també quan s’usen i,
sobretot, quan es coneix la gent
que les parla, explica. Es tracta de
valorar les llengües i descobrir la
riquesa i els diferents mons que
totes ens obrin, continua. «Tindre una llengua pròpia ens fa més
rics com a poble, i fomentar la lectura en la nostra llengua, a més
de crear hàbits de lectura, ajuda
a entendre el món i conéixer-nos
millor com a part del món».

El conseller d’Educació, Vicent
Marzà, opina que la Fundació
Bromera ha estat i és una
entitat imprescindible. Des
de fa anys ha promogut l’hàbit lector en valencià, fonamentalment, entre els futurs
lectors en la nostra llengua.
Ha estat també una iniciativa nascuda de l’àmbit privat
per a fomentar la lectura en
la nostra llengua quan no era
un objectiu per a les administracions públiques valencianes del passat, explica. «Per
això la Fundació Bromera és
un referent en el qual la Conselleria que dirigisc s’ha fixat
per a poder elaborar el Pla de
Foment del Llibre i la Lectura
de la Generalitat que forma
part del Pla Estratègic Cultural 2016-2020. Es tracta de
fer comuns els objectius i és
per això que en el pressupost
de la Conselleria enguany
destinem 14’5 milions d’euros
per a la promoció del llibre i la
lectura, i hem augmentat un
45% el pressupost per a les
ajudes al sector del llibre».

Tindre una
llengua pròpia
ens fa més rics
com a poble

”

El conseller d’Educació és docent de professió.

VICENT MARZÀ

CONSELLER D’EDUCACIÓ,
INVESTIGACIÓ, CULTURA I
ESPORT
«S’estima les llengües quan
s’aprenen i es llegeixen»
La temàtica de la campanya «Llegir en valencià» d’enguany s’ha
cuit amb els ingredients de la cuina tradicional valenciana. Entre
aquests, hi ha la carxofa de Benicarló, un producte amb denominació d’origen que és protagonista del seté llibre de la col·lecció i
que es titula Les detectives i el

banquet de carxofa, escrit per
Aina Garcia. El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
Vicent Marzà, coneix bé la campanya i la considera una eina magnífica per a fomentar la lectura en
la nostra llengua. «Cada any l’heu
centrada en una temàtica per a
promoure també diferents aspec-

www.llegirenvalencia.org
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