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“

Pere Fuset és el president de la Junta Central Fallera.

Pere Fuset, regidor de
Cultura Festiva

«La campanya Llegir en
valencià és una iniciativa
magnífica per a promoure la
lectura»
Pere Fuset va accedir al càrrec
de regidor de Cultura Festiva
de l’Ajuntament de València pel
juny de 2015. Des d’aleshores
aquest reconegut faller i aficionat a les xarxes socials també
ostenta la presidència de la Junta
Central Fallera (JCF). Fuset explica que les seues arrels per part
de pare i de mare vénen de llocs

diferents, «però si haguérem
d’entroncar, diria que sóc de la
Font de la Figuera, a la Costera,
d’allí recorde quan féiem foc a la
llar els hiverns i falles al corral a
l’estiu», rememora.
Entre els seus records d’infantessa destaca la contarella
d’Enric Valor que parlava del seu
poble. «Era la història d’un mari-

Destaca
la contarella
d’Enric Valor
que parlava del
seu poble entre
els seus records
d’infantesa.

”

ner que, fart de la mar, viatjava
amb un rem poble per poble buscant un lloc on ningú coneguera
la mar. Així va arribar a la Font
de la Figuera, on ningú va saber
identificar per a què servia el
rem, i es va quedar a viure allí»
relata el regidor.
En aquest sentit «la campanya
“Llegir en valencià” és una iniciativa magnífica per a promoure la
lectura», assenyala el president
de la Junta Central Fallera. L’últim
llibre de la col·lecció «Llegir en
valencià, les nostres contalles»
es podrà adquirir el pròxim diumenge, 23 de juliol, amb el diari
Levante. El relat escrit per l’autora Esperança Camps s’ha teixit
a partir de la contalla popular
Peret i Marieta que ha titulat Un
tresor de paraules.

Lectura i xarxes
A Pere Fuset li agrada la idea
de barrejar xarxes socials i
llibres, «seria bonic trobar la
forma d’unir la lectura amb les
xarxes socials. Possiblement
introduint en els llibres etiquetes o generant interacció,
fent un diàleg col·lectiu sobre
el que el llibre està suggerint», proposa el president de
la Junta Central Fallera. Fuset
creu que és fonamental fomentar la lectura entre els
més joves i que les noves tecnologies ens donen l’oportunitat d’arribar a un públic molt
ampli i divers.
L’any 2017 fa dotze anys
que la Fundació Bromera per
al Foment de la Lectura impulsa la campanya «Llegir en valencià» amb la clara intenció
d’estimular la lectura i donar a
conéixer els costums i les tradicions del poble valencià. Per
tal d’aconseguir-ho, s’ha editat una col·lecció de llibres per
a tots els públics i que tenen
com a temàtica principal les
contalles que ens contaven
els nostres iaios i iaies.

Dissabte, 22 de juliol

per només

1€
Diumenge, 23 de juliol

per només
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CD «Les nostres contalles»
amb la cartilla
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