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L’últim llibre que
s’ha llegit ha
sigut La primera
onada

Andrea és membre del club de triatló de Sueca.

ANDREA FOS,
NADADORA
«Llegir em permet
descobrir mil històries»
Andrea Fos nada des que era una
xiqueta. Va començar la seua carrera esportiva fent triatlons, però
prompte es va adonar que allò
que més li agradava practicar era
la natació. A poc a poc va aventurar-se a fer travessies en aigües
obertes i, hui dia, la nadadora
suecana compta en el seu palmarés amb la victòria el 2018 de

l’Open Water World Tour (OWWT)
del circuit internacional de natació i amb una tercera posició en
la primera etapa de la mateixa
competició disputada a Sudàfrica el 2019. «Ser la campiona
de l’OWWT ha sigut una de les
millors experiències de la meua
vida. Sent una nadadora amateur
em van donar l’oportunitat de

viatjar i de fer publicitat», assenyala. Sobre aquesta cursa explica que va ser dura des de l’inici,
ja que no estava acostumada a
nadar en aigües amb eixe tipus
de corrents. A més, la possible
presència de taurons li donava
un punt de perillositat. Andrea
s’entrena cada dia a la mar i a la
piscina i de vesprada treballa en
una acadèmia d’anglés, on dona
classe. Tot i tindre una agenda
molt ocupada, encara li queda
temps per a gaudir de la lectura
perquè «llegir em permet descobrir mil històries i visitar llocs que
només existeixen a la ment de
l’autor». Altrament considera que
«llegir en valencià és fonamental
per a aprendre la nostra llengua».
L’últim llibre que li ha caigut a les
mans ha sigut La primera onada
de Mariló Àlvarez, «és ciència
ficció però utilitza un llenguatge
molt accessible per a una persona com jo, que no sol llegir aquest
gènere».

La triatleta lectora
La nadadora és membre del
club de triatló de Sueca però,
per problemes de lesions, actualment només pot nadar i
eixir en bicicleta. La natació
l’apassiona, però és sols una
afició, ella treballa com a professora d’anglés amb xiquets i
xiquetes de diversos cursos de
Primària i Secundària i actualment també està estudiant un
màster. Opina que la campanya
«Llegir en valencià», que enguany té com a protagonistes
alguns dels monuments i espais emblemàtics de la geografia valenciana, és una iniciativa
fantàstica perquè la gent que
no està acostumada a llegir ho
faça. A més, també valora la
temàtica triada perquè «molts
valencians i valencianes no
som conscients de la riquesa
patrimonial del nostre territori. Tenim llocs i edificis molt
bonics que podem visitar molt
fàcilment i que són fantàstics,
però nosaltres anem de viatge
a altres llocs i no valorem com
deuríem el que tenim a una o
dues hores de camí».
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