
 

Paraules que en Joan Boronat va dirigir als presents a l’encontre per 
exaltar a les dones aviadores a l’Aeri Club de l’Alt Camp el dissabte dia 
primer de desembre del 2012. 

 
 
Per començar, dir-vos que el nostre President 

no ha pogut assistir a aquest acte, malgrat que em 
consta el seu esforç, fins l'últim moment, per poder 
trencar el comprimís que ja tenia des de fa temps. 

Igualment, el nostre amic i President de la 
Federació Aèria Catalana, Àngel Ibáñez, ha excusat 
la seva inassistència per la delicada salut de la seva 
mare, que desitgem es recuperi el més aviat millor. 

Ens acompanya avui el conegut company i 
amic de tots, el senyor Jesús Griñó a qui agraïm no 
tan sols la seva presència, sinó també la 
col·laboració de la FAC, a qui representa i juntament 
amb la RFAE ha fet possible aquest esdeveniment. 

Ens hagués agradat ser un grup més nombrós, però tot just dimarts passat ens vàrem 
atrevir a tirar endavant aquesta proposta ja que durant aquest mes que comença és difícil el 
poder reunir gent entorn d'una taula per dinar. Gràcies a tots i totes les que heu vingut amb la 
voluntat de fer-nos recolzament. 

En aquesta ocasió L'Aeri Club Alt Camp enceta el mes de desembre amb una trobada de 
pilots, familiars, amics i companys per enaltir la figura de la dona pilot. 

No es cap iniciativa nova però no per això volem deixar de fer-la. 
De ben segur que fins i tot abans de 1910, quan Raymonde de la Roche - francesa- 

obtingué el primer títol de pilot d'avió, d'altres dones ja havien pilotat d'una manera més privada 
i sense tant revolt. Des de les hores, moltes dones han fet realitat el somni de volar, però en 
una societat que no vol ser masclista "moltes dones" encara és un nombre molt petit pel que 
seria de desitjar. 

En aquest acte volem deixar ben clar que la majoria de pilots desitgem compartir el vol 
acompanyats per la nostra dona o parella en el ben entès que compartir no significa només 
compartir cabina, sinó també els comandaments de l'avió. 

Altrament, també ens agradaria comunicar per ràdio amb alguna dona pilot o esmorzar 
plegats qualsevol cap de setmana... per variar una mica, i deixar d'escoltar sempre les 
mateixes veus a les que ja estem acostumats. No seria bonic el poder xerrar amb una dona 
sobre tècniques de vol, o d'experiències de viatges ja fets o de properes destinacions?. I no 
diguem, si la conversa deriva cap el millor angle d'atac, la tassa d'ascens, o discutim sobre la 
galga de les bugies: Això ja seria massa. 

Doncs bé, en aquesta línia estem la majoria d'homes, una petitíssima representació dels 
quals ens trobem avui reunits, per un costat, per fer arribar a totes les dones pilots la nostra 
admiració i a les que encara no ho sons, el nostre suport i caliu a fi que deixeu de volar amb la 
imaginació i us poseu al comandament d'un avió en la seguretat que sabreu fer-ho molt be, fins 
i tot millor que molts de nosaltres. 



Avui tenim la sort de comptar amb 5 dones pilot entre nosaltres. Cinc dones que ja tenen 
el títol i gaudeixen del plaer de volar i desplaçar-se amb una llibertat que cada dia costa més 
d'assolir en tots els àmbits. Volem donar la benvinguda a: 
- María León 
- Ma Rosa Lupión 
- Susanna Ruiz 
- Aida Lozano (instructora del RAE de Reus) 
- i a Laia Martí, que si bé encara no té el títol de pilot, el té amb l'esperit que demostra essent 
una federada més. 
 

Preguem que tinguin l'amabilitat d'apropar-se per fer-les-hi entrega d'un petit obsequi en 
recordança d'aquesta diada. Faran l’entrega els senyors Jesús Griñó de la FAC i en Paco 
López, del Aeri Club Alt Camp. 

 
Gràcies també als que s'han atrevit a venir volant en aquest dia tant ventós. Desitgem 

que tinguin un bon viatge de tornada. I gràcies també als amics, amigues i familiars que ens 
han donat suport. 

 
Rebeu tots una forta abraçada, 
 
Joan Boronat 


