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“

He passat
molts moments
bonics al teatre
romà
© Juan Catalán

”

Juga a futbol des que tenia 6 anys.

MARIA PI, PORTERA DEL
VALÈNCIA CF

«Estime la meua llengua
i “Llegir en valencià” fa
que siga molt visible»
Amb només 6 anys, la saguntina
Maria Pi ja tenia clar que l’entusiasmava jugar a futbol. Hui, mira
arrere i recorda especialment
quan va arribar al València CF,
«la meua família és del València
des de sempre. Va ser com complir un dels somnis que tenia des
de menuda», rememora emocionada.

La seua gent viu a Sagunt.
Per a ella, la capital del Camp de
Morvedre significa molt, «el meu
iaio va ser qui em va transmetre
l’estima pel poble». Malauradament, compatibilitzar tot allò que
comporta ser portera del València
CF i els seus estudis no li permet
visitar la seua ciutat natal tant
com desitjaria, encara que guarda

en un calaix un bon grapat de
pensaments bonics sobre la
ciutat. «Pràcticament tots els
records que tinc del teatre romà
són especials, bé siga pels actes
fallers o per les visites que feia
amb el meu iaio quan era menuda. Anàvem els dos a passejar
per la zona i em contava part de
la història de Sagunt. He passat
molts moments bonics al teatre»,
recorda. Precisament en aquest
indret ha situat la trama de La
memòria de les pedres l’escriptora Maria Jesús Bolta. Un llibre que
podràs adquirir el dissabte 29 de
juny, per només 1 €, en companyia del diari Levante-EMV. Mentre que diumenge arribarà el torn
de Paco Esteve i Beneito amb El
laberint en la roca, situat a les
Covetes dels Moros de Bocairent.
Per a Maria Pi aquesta campanya
de foment lector és una iniciativa
molt necessària perquè «estime
la meua llengua i “Llegir en valencià” fa que siga molt visible».

Amant de la natura
Maria Pi es defineix com «una
gran amant de la natura» a la
qual li agrada especialment
practicar senderisme per les
muntanyes del nostre territori i gaudir de la tranquil·litat
que se’n desprén. Amb tot,
una altra cosa que li agradaria
practicar són els esports de
risc, un tipus d’activitat que
no pot permetre’s dur a terme
mentre jugue a futbol professionalment. La portera del
València CF opina que, gràcies
a campanyes d’animació lectora com «Llegir en valencià,
monuments emblemàtics», a
banda de la lectura en llengua
pròpia també es fomenta el
coneixement del nostre patrimoni monumental, artístic
i paisatgístic. «Jo he tingut la
sort de criar-me en un lloc on
gran part dels turistes venen
a visitar el teatre romà, i tal
volta és per això que soc més
conscient que hi ha molta gent
que, malgrat ser valenciana,
desconeix el nostre patrimoni», reivindica la jugadora de
futbol.

Dissabte, 29 de juny

per només

1€
Diumenge, 30 de juny

per només

1€
8 làmines
mida DIN A4
amb la cartilla
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