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“

La nostra
llengua és una
eina de pensament
i enriquiment
personal

”

Ella és la impulsora de la fundació Goals for Freedom.

PATRICIA CAMPOS,
AVIADORA

«La lectura ens ajuda
a ser una miqueta més
lliures»
Patricia Campos va passar tota la
infantesa a Onda. Des d’aquest
municipi de la Plana Baixa fantasiejava a convertir-se en jugadora
de futbol professional i, a poc a
poc, l’aviació també va passar a
ser un anhel per a ella. Per a moltes persones els somnis es queden en això, en somnis, però no
va ser així per a Patricia. Després

d’estudiar Comunicació Audiovisual a la Universitat de València, va
preparar les oposicions per a entrar a les Forces Armades. Durant
la seua trajectòria en l’exèrcit, es
va convertir en la primera dona
pilot de reactor de l’Armada i huit
anys després va decidir dedicar-se
al futbol, així que va viatjar als
Estats Units per a obtindre el títol

d’entrenadora professional. Un
testimoni que arreplega el llibre
Dones valencianes que han fet
història, una obra que l’aviadora
recomana efusivament perquè a
través d’ell «podem conéixer dones que, fins fa no res, eren invisibles i que han aportat molt a la
nostra cultura i a la nostra vida».
L’aviadora sent debilitat per la
lectura de llibres que conten històries de superació, de persones
que han aconseguit complir els
seus somnis. Per bé que també li
interessen llibres d’intriga. Anima
la gent a llegir en valencià perquè
«la nostra llengua és una eina de
pensament i enriquiment personal. Llegir els autors en llengua
pròpia, a més, et fa créixer culturalment i personalment». Patricia
Campos entén que «la lectura ens
ajuda ser una miqueta més lliures i
a experimentar noves sensacions,
i això ens fa millors persones».

Goals for Freedom
La motivació per a superar
murs li ha permés fer realitat
cada somni que s’ha proposat. Estant als Estats Units,
va decidir anar-se’n a Uganda
amb una pilota i unes botes
de futbol per a ajudar xiquets
i dones amb sida i tractar de
millorar les seues condicions
de vida i el seu futur a través
del futbol. Emprendre aquesta
aventura li va canviar la vida.
Va descobrir què era la verdadera felicitat. Va aprendre a
viure amb res. Aquests foren
els ciments de Goals for Freedom, la fundació de la qual
és impulsora: «Els nostres
objectius són transmetre valors mitjançant l’esport, tant a
Uganda com a València. El futbol transforma la vida de les
persones i té la capacitat de
donar autoestima, seguretat i
passió». Ara viu a cavall entre
Uganda, València i Hawaii, on
entrena un equip femení de
futbol i treballa en nous projectes per millorar els drets de
les dones i dels xiquets de països del Tercer Món.

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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