
Xé PREMI XATEBA, PER LA IGUALTAT, 2014.

diarilaveu.com /xesfera/xe-premi-xateba-per-la-igualtat-2014

PREMI XATEBA, PER LA IGUALTAT 2014XELO LLOPIS, ESCRIPTORAXelo Llopis (Xàtiva 1962), criada al Barri

de Sant Feliu, i com qualsevol infant de la seua generació he crescut jugant al carrer plena de morats i amb els

genolls pelats.Des de molt menuda s'ha sentit atreta per les lletres escrites. Comença amb els còmics de l'època de

la seua infància, que setmanalment canviava per nous al quiosc de la plaça del mercat de Xàtiva, i quan arribava la

Fira tenia possibilitat de comprar algun.A l'escola una mestra li prestava llibres, descobrint un món màgic o no tant

que s'amagava darrere de cada lectura. Va ser en la seua etapa escolar quan va començar a fer visites freqüents a

la Biblioteca Municipal, allà se sentia feliç i, de tant en tant, ajudava a la bibliotecària Lídia Sarthou a classificar

llibres i altres tasques pròpies del seu treball. Com anècdota dir que allò li va servir per tenir l'estufa a prop en els

gèlids dies hivernals.Va estudiar a l'institut Josep de Ribera de Xàtiva, matriculant després a l'Escola de Magisteri,

una assignatura atravessada i prou tossuderia en l'últim curs, va fer que la seua vida laboral fora per un altre

camí.Als 20 anys va ser regidora a l'Ajuntament de Xàtiva en la segona legislatura de la incipient democràcia.

Membre de l'Associació d'Amics de la Costera des principi dels 80 i des de fa un parell d'anys també de l'Associació

Cultural La Garrofera de l'Alcúdia de CrespinsVa començar a treballar per a la Conselleria de Sanitat el 1986, com

Inspectora de Consum a Castelló de la Plana, passant dos anys més tard a Xàtiva al Centre de Salut Pública com

administradora, és per això que en els últims anys la seua vida laboral està plena de números i les lletres li arriben a

cop de decrets i altres normes administratives. Des que va tenir consciència de que les lletres podien unir-se per

formar paraules escriu. Va començar
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