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LLEGIR EN VALENCIÀ... PER A SALVAR EL MÓN
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A Paula Tuzón, el que més li agrada 
de la política és «poder canviar en 
positiu la vida de la gent». Per a la 
secretària autonòmica d’Emergèn-
cia Climàtica i Transició Ecològica, 
la política és «l’instrument que te-
nim per a construir col·lectivament 
una societat millor i democràtica».

El seu somni és que la Comu-
nitat Valenciana siga un referent 
en polítiques verdes. «De cara al 

futur, m’agradaria poder consoli-
dar aquest model progressista de 
desenvolupament sostenible i verd 
que hem començat en aquesta 
legislatura. Crec, sens cap dubte, 
que aquesta és la legislatura de 
la lluita contra el canvi climàtic i la 
descarbonització», explica.

Considera que la mobilitat és 
un dels principals problemes del 
nostre planeta. «Quasi la meitat de 
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«Aquesta és la legislatura de la lluita contra el 
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les emissions de CO2 venen per la 
mobilitat», afirma. També pensa 
que podríem portar una dieta més 
saludable i reduir els envasos. 
Segons la secretària autonòmica, 
no tenim ara mateixa una societat 
sostenible. «Encara tenim proble-
mes, però els indicadors han millo-
rat en els últims anys. Vivim en una 
democràcia participativa i podem 
prendre decisions que tenen una 
repercussió col·lectiva en tots els 
àmbits de la nostra vida», anima.

Li pareix fonamental que la 
campanya «Llegir en valencià, per 
a salvar el món» tinga com a prota-
gonistes els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible. «Aquests són 
una transformació cultural i social, 
un canvi de paradigma. Per això, 
hem d’utilitzar totes les ferramen-
tes que tenim al nostre abast, i una 
d’elles és la literatura», assegura.

“ Encara tenim 
problemes, però 
els indicadors han 
millorat en els 
últims anys ”
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PROFESSORA INVESTIGADORA
Paula Tuzón és professora in-
vestigadora a la Universitat de 
València. Si no estiguera exer-
cint un càrrec polític, estaria 
fent classes. «Trobe a faltar 
les aules i de vegades m’en-
tra un poc de nostàlgia, però 
aquesta aventura política tam-
bé té moltes coses positives», 
confessa.

Entre les seues aficions 
estan l’escriptura i la lectura. Li 
agradaria dedicar més temps 
a escriure «relats breus i refle-
xions curtes». Ara llig sobretot 
premsa, però recomana autores 
i autors com Àngels Gregori, Ra-
quel Ricart, Isabel-Clara Simó, 
Mercè Rodoreda, Pere Calders i 
Paula Bonet.

Creu que cada dia hi ha més 
escriptors i escriptores que 
publiquen en la nostra llengua. 
«La implantació cada vegada 
més notòria del valencià a les 
aules està fent que hi haja un 
domini més generalitzat de la 
llengua i que la gent se senta 
més còmoda expressant la 
seua capacitat artística en la 
nostra llengua», conclou.

Paula Tuzón exerceix el càrrec des del 2019.
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