Repte 1
Sabeu qui són aquests personatges? Una pista: estan presents a Castelldefels.

Va néixer el 1915 a Premià. El 1939, en acabar la Guerra Civil i després de la seva
lluita al bàndol republicà, va creuar la frontera amb 180 nens orfes que estaven als
seu càrrec.
A França va lluitar amb la resistència antifeixista ajudant els refugiats polítics.
Finalment la van detenir i, després de ser torturada, va ser deportada a un camp
d’extermini nazi on va ser maltractada i obligada a treballar en una fàbrica
d’armament, on va organitzar-se amb un grup de dones per boicotejar les armes.
Finalment va ser alliberada el 1946 i, amb els seus llibres, va ser testimoni vivent de
les més de 92.000 dones exterminades al camp de Ravensbrück.

Amb només 17 anys es va convertir en la 1a dona pilot catalana. Primer va lluitar
contra els seus pares, que van pensar que la jove desistiria del seu propòsit i que, per
la duresa de la preparació, abandonaria el somni de volar.
Després va lluitar contra tota la societat. Es va convertir en un dels referents del
moviment feminista espanyol. Va haver de demostrar que les dones estaven
capacitades per al maneig dels instruments tècnics més complexos i avançats, una
demostració que no va ser fàcil davant la mentalitat de l’època.
Va obtenir el títol de pilot en només un any i va començar a competir, a transportar
paquets, a provar avions i a fer vols de publicitat. Quan va esclatar la Guerra Civil va
haver de formar 70 nois per entrar en combat, fet que la va marcar profundament ja
que ella creia que no estaven preparats.
Va marxar a l’exili a França, on es va casar amb el seu instructor. Més tard va anar a
Anglaterra on va aprendre a muntar a cavall i, quan va aconseguir un cotxe, va tornar a
experimentar la velocitat.
Va tenir una vida plena d’energia i de lluita per trobar un lloc en un món d’homes. Va
defensar el que volia i el somni de volar es va fer realitat.

