
De la passada legislatura, Mónica 
Oltra se sent especialment orgu-
llosa d’haver contribuït a impul-
sar el premi «Relats destinats 
a persones amb malalties neu-
rodegeneratives». La finalitat 
dels guardons és que els autors 
s’animen a escriure relats adre-
çats al públic adult, adaptats i de 

lectura fàcil. «Ens havíem trobat 
amb el problema que persones 
adultes amb malalties neurode-
generatives només podien gau-
dir de la literatura infantil i juve-
nil malgrat que, en molts casos, 
es tracta de persones molt for-
mades, així que decidírem impul-
sar els guardons per incentivar 
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«L’accés als llibres és 
una manera d’eixir de 
l’empobriment i l’exclusió»

els escriptors». L’advocada opi-
na que no poder gaudir dels lli-
bres i, per tant, de la literatura 
és un símptoma de desigualtat 
social. «L’accés als llibres és una 
manera d’eixir de l’empobriment 
i de l’exclusió», afirma rotunda, 
«i en això estem treballant». 
Malauradament, a la vicepresi-
denta de la Generalitat en fun-
cions no li queda molt de temps 
per a gaudir de la lectura, però és 
una bona lectora de novel·la i llig 
molt d’assaig relacionat amb la 
seua activitat política, sobretot 
a les nits i a l’estiu. Defén que 
«una societat culta és una so-
cietat lliure» i que per això són 
tan importants campanyes de 
foment lector com les que im-
pulsa la Fundació Bromera des 
de fa 14 anys. Demà es dona el 
tret d’eixida a la campanya «Lle-
gir en valencià, monuments em-
blemàtics» amb la publicació de 
la La fuga, que ha escrit l’autora 
Gemma Pasqual i que es podrà 
adquirir debades en companyia 
del diari Levante-EMV.
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El seu paradís terrenal

Un dels grans reptes als quals 
s’enfronta la societat civil i 
qualsevol govern, segons la 
vicepresidenta del Consell en 
funcions, és la lluita contra 
la desigualtat social i també 
contra el canvi climàtic. Possi-
blement per això, descriu el pa-
ratge natural de la Devesa del 
Saler, a València, com el seu 
paradís terrenal particular, «és 
on em sent com a casa», ad-
met. Mónica Oltra és conscient 
que conéixer el nostre patri-
moni monumental i paisatgís-
tic és una de les seues assigna-
tures pendents, «de vegades 
viatgem a països llunyans per 
gaudir dels seus espais i mo-
numents i no coneixem els 
nostres», lamenta. A través de 
la campanya «Llegir en valen-
cià, monuments emblemàtics», 
onze autores i autors valenci-
ans han escrit una sèrie de re-
lats ambientats en onze punts 
de la geografia valenciana que, 
en concret, aquest cap de set-
mana s’endinsaran en els murs 
de pedra del monestir de Sant 
Miquel dels Reis.

Ella és llicenciada en Dret per la UV. 
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