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Ser alcalde
d’una ciutat com
València és un
repte diari.

Joan Ribó és enginyer agrònom per la Universitat Politècnica de València.

Joan Ribó,
alcalde de València
«Si es treballa pel bé
comú es poden canviar
les coses»
Per a Joan Ribó la docència és una
professió apassionant perquè les
persones que l’exerceixen contribueixen a configurar la societat
del present i del futur. Durant els
quaranta anys que ha dedicat a
l’ensenyament, sense renunciar a
la política, ha procurat recordar-se

a si mateix que «si es treballa pel
bé comú es poden canviar les
coses».
L’alcalde de València admet ser
un lector voraç de llibres d’història i de viatges, però també
li interessa especialment estar
assabentat de les conseqüències

”

del canvi climàtic. Diu que res no
li agradaria tant com regalar a
Donald Trump Encara no és tard
d’Andreu Escrivà, «un llibre que
hauria de llegir tota la ciutadania
en el qual s’explica que el canvi
climàtic no és cap quimera, sinó
una realitat que ja ens afecta
i que hem d’aturar entre tots i
totes; ser-ne corresponsables, ací
i en qualsevol punt del planeta».
Ribó assenyala que «ser alcalde d’una ciutat com València
és un repte diari». El batlle,
que es va criar al poble d’Adrall
(Lleida), es va instal·lar a València en començar la Universitat
i recorda com de captivat es va
quedar en conéixer els seus barris i la seua gent. Precisament a
Benimaclet s’ubica Revolta en
l’Horta, la història que Raquel
Ricart ha escrit per a la col·lecció
«Llegir en valencià, les nostres
contalles».

Tradició oral
Reconéixer com a societat
la importància de la tradició
oral és una de les assignatures pendents per a Joan
Ribó. «Sembla que allò que
no està escrit o enregistrat
no té rellevància, i és tot
el contrari: som el que som
gràcies a les tradicions, els
costums, l’enginy i la tècnica
que hem sabut traslladar de
generació en generació», comenta. Ell procura trasbalsar
les històries que li contaren
els seus iaios a les seues
nétes, no obstant això, assegura que la seua companya
«té molta més mestria per
a narrar històries». L’alcalde
de València, que és enginyer
agrònom per la Universitat
Politècnica de València i ha
exercit com a professor a la
universitat i també a l’institut, opina que les institucions públiques han d’apostar
per fer campanyes de promoció de la lectura i en aquest
sentit considera que la Fundació Bromera s’ha implicat
des de primera línia.
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