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“

Una societat
culta és una
societat lliure

Ella és llicenciada en Dret per la UV.

MÓNICA OLTRA,

VICEPRESIDENTA DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
«L’accés als llibres és
una manera d’eixir de
l’empobriment i l’exclusió»
De la passada legislatura, Mónica
Oltra se sent especialment orgullosa d’haver contribuït a impulsar el premi «Relats destinats
a persones amb malalties neurodegeneratives». La finalitat
dels guardons és que els autors
s’animen a escriure relats adreçats al públic adult, adaptats i de

lectura fàcil. «Ens havíem trobat
amb el problema que persones
adultes amb malalties neurodegeneratives només podien gaudir de la literatura infantil i juvenil malgrat que, en molts casos,
es tracta de persones molt formades, així que decidírem impulsar els guardons per incentivar

”

els escriptors». L’advocada opina que no poder gaudir dels llibres 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 vicepresidenta de la Generalitat en funcions 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 societat lliure» i que per això són
tan importants campanyes de
foment lector com les que impulsa la Fundació Bromera des
de fa 14 anys. Demà es dona el
tret d’eixida a la campanya «Llegir en valencià, monuments emblemàtics» 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.

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. Possiblement per això, descriu el paratge natural de la Devesa del
Saler, a València, com el seu
paradís terrenal particular, «és
on em sent com a casa», admet. Mónica Oltra és conscient
que conéixer el nostre patrimoni monumental i paisatgístic és una de les seues assignatures pendents, «de vegades
viatgem a països llunyans per
gaudir dels seus espais i monuments i no coneixem els
nostres», lamenta. A través de
la campanya «Llegir en valencià, monuments emblemàtics»,
onze autores i autors valencians han escrit una sèrie de relats ambientats en onze punts
de la geografia valenciana que,
en concret, aquest cap de setmana s’endinsaran en els murs
de pedra del monestir de Sant
Miquel dels Reis.
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