www.llegirenvalencia.org

© Javier Cloquell

“

Forma part del Club d’Atletisme Safor des dels 11 anys.

MARIA PÉREZ,
ATLETA
«La nostra llengua és
allò que ens identifica»
Acaba de complir 18 anys, s’ha
especialitzat en salt amb perxa
i llig poesia. Malgrat la seua joventut ja té en el seu palmarés
diversos podis en campionats
d’Espanya, tant individuals com
per equips, i no dubta quan afirma que se sent especialment orgullosa de ser de Vilallonga, «el
millor poble de la comarca de la
Safor», reivindica. Maria Pérez

ha finalitzat amb èxit segon de
batxillerat i es disposa a accedir
a la Universitat. Tanca una etapa per a començar-ne una altra
apassionant. A pesar de l’esforç
i dedicació que li ha suposat
aquest curs, no ha deixat d’entrenar-se, encara que, això sí, ha
hagut d’organitzar-se molt bé per
a poder compaginar l’estudi amb
l’entrenament i les competicions

El 16 de juny
es proclamava
cinquena al
campionat
d’Espanya

”

esportives. La primera vegada
que va utilitzar una perxa va ser
al gener de 2014, «mai n’havia
tocat una», relata. Va provar i li
va agradar. En la primera competició en la qual va participar va
saltar 1,80 metres i va quedar
quarta i poc després va competir
a l’autonòmic on es va posicionar
la primera amb 2,15 mentres.
Això va condicionar la seua especialització en la prova. El passat
16 de juny es proclamava cinquena al campionat d’Espanya. Almenys dèsset hores al dia les ha
dedicat a estudiar i a entrenar-se
en els darrers mesos, malgrat
això sempre es reserva un temps
per a la lectura. «Llig tant poesia
com novel·la, considere que és
molt important fer ús de la nostra
llengua perquè és allò que ens
identifica, per això l’hem d’utilitzar tant de forma escrita com oral
i normalitzar-la», conclou.

Ballarina, atleta i
lectora
Forma part del Club d’Atletisme Safor des dels 11 anys.
Després de practicar ballet des
que tenia 3 anys va decidir
passar-se’n a atletisme, perquè la seua germana i el seu
cosí ja formaven part de l’escola del club. Entre els reptes
que s’ha marcat està eixir-se’n
de la zona de confort i comprovar fins on pot arribar. Ella es
considera una jove amb moltes
inquietuds. Li agradaria dedicar part del seu temps a les
persones i al medi ambient «i
contribuir a repoblar, a reforestar i també a participar en
serveis humanitaris, ja que soc
voluntària de Creu Roja», puntualitza. Entre les lectures que
recomana destaca l’autor Jesús
Tuson i, concretament dos dels
seus llibres, Una imatge no val
més que mil paraules i Patrimoni natural. Sobre la campanya «Llegir en valencià» diu
que és una iniciativa interessantíssima i necessària perquè
persegueix fomentar la lectura
en la llengua pròpia.

Dissabte,13 de juliol

per només

1€
Diumenge, 14 de juliol

per només

1€
8 làmines
mida DIN A4
amb la cartilla
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