
La periodista de Cocentaina Ca-
rolina Ferre, juntament amb Joan 
López i Juan Nieto, presenta el 
programa de les vesprades d’À 
Punt. Un espai televisiu dinàmic i 
coral que compta amb un bon gra-
pat de col·laboradors i amb dife-
rents seccions que se succeeixen 
durant quatre hores d’emissió. La 
presentadora admet que tenia 

moltes ganes de tornar a casa, tre-
ballar en la seua llengua i formar 
part d’aquest nou projecte que és 
À Punt. «Per a mi és un orgull», 
remarca, i afig que «tenim molta 
responsabilitat com a mitjà de co-
municació públic que som i ho vo-
lem fer bé. L’objectiu és agradar a 
tots i totes amb una programació 
variada». Després d’anys de pro-
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«Hem de cuidar la nostra llengua 
i conéixer les nostres històries»

grama diari, la periodista alacanti-
na ha fet de tot un poc, programes 
setmanals, entrevistes, reality 
shows, i fins i tot es va atrevir a 
cantar en Tu cara me suena. «Tot 
el que he fet m’ha servit per a 
créixer i aprendre com a persona 
i com a professional i he tingut la 
sort de divertir-me sempre treba-
llant i fent amics.» Entre projecte 
i projecte encara li queda temps 
per a la lectura. L’últim llibre que 
s’ha llegit, per qüestions laborals, 
és el llibre d’estil de la Corporació 
Valenciana de Mitjans de Comuni-
cació. Afirma que llegir en valencià 
és molt important perquè «hem 
de cuidar la nostra llengua i co-
néixer les nostres històries». Per 
això considera que el treball que 
està fent la Fundació Bromera per 
al Foment de la Lectura des de 
fa setze anys és molt important, 
«feu un servei als lectors que no 
vos agraïm prou», afirma.

www.llegirenvalencia.org

La periodista va nàixer a Cocentaina.

“ La Fundació 
Bromera fa un 
servei als lectors 
que no vos 
agraïm prou ”
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L’arrelament a la terra

El seu iaio matern era llaura-
dor i, encara que va morir sent 
molt jove, rememora la pre-
sentadora, «crec que el seu 
ADN perdura en nosaltres». 
L’arrelament a la terra i al 
camp encara està ben present 
en Carolina Ferre i la seua fa-
mília, «tinc germans i nebots 
que tenen hort, i a mi, que 
sempre m’ha estirat la ciu-
tat, ara fa uns anys que visc 
al camp i admire l’hort que té 
la meua parella, l’ajude en el 
que puc i sobretot assaborisc 
i gaudisc de les tomaques, els 
bròquils, les carxofes i tot allò 
que ens dóna la terra». Dos 
dels llibres de la col·lecció 
«Llegir en valencià, la nostra 
cuina» tenen com a ingredi-
ents protagonistes la carxofa 
i l’ametla. Un es desenvolupa 
a Benicarló i l’altre a Alcoi. 
Dues ciutats ben conegudes 
per a una periodista que les 
recorda amb molta estima. 
Este cap de setmana, amb el 
diari Levante-EMV, Les detec-
tives i el banquet de carxofa 
i La dolçor del món per només 
1 euro cada un. 

la nostra cuina


