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na María Caparros va néixer
a Tarragona el 15 de febrer
de 1954, i era la petita de quatre germans. Va marxar cap a
Almeria als pocs mesos de vida
i va tornar a Tarragona als dinou
anys.
Als sis mesos de vida li van diagnosticar osteogènesi imperfecta,
i per tota la seva família va ser
com una galleda d’aigua freda, ja
que eren altres èpoques i altres
mentalitats.
A causa de la seva malaltia (físicament no podia desplaçar-se),
no va tenir l’oportunitat d’assistir
a cap escola; i és per això que
va tenir un ensenyament a casa,
gràcies als seus pares i germans,
perquè la seva obstinació era ser
igual a la resta de la gent.
El 1990 va ingressar al Centre de
Dia de la Residència Sant Salvador, on participava activament en
totes les activitats.
I el 1999 es va independitzar
totalment, ja que va aconseguir
una plaça permanent a la residència. Allà va conèixer la seva
companya de llibertat: la cadira
elèctrica.
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Va fer-se càrrec de la seva mare
quan aquestaes va fer gran i no
podia valdre’s per sí mateixa. I
va fer tots els tràmits necessaris
per trobar-li una bona residència.
Al revés del que va passar quan

Ana M. Caparrós González

l’Ana María era jove i necessitava
un recolzament familiar a causa
de la seva discapacitat, ara ella
era el suport de la mare. I val a
dir que se sentia molt realitzada i
orgullosa de poder-ho ser, ja que
els seus germans, en viure lluny,
no podien ajudar la mare.
En l’actualitat, i amb 61 anys, ha
aconseguit moltíssimes coses
significatives per a ella, com participar activament en una companyia de teatre amateur, Rodavlas,
des del 2010, amb companys i
companyies de la residència.
Participa com a membre fundadora des de 1991, en la penya
Festa per a tothom, que visualitza la participació de la ciutadania amb discapacitats als actes
de les festes de Santa Tecla,
impulsada des del Servei Municipal de la Discapacitat; així com
el programa la Roda del Temps,
juntament amb el Romà Soler,
que promou aquesta participació
en els esdeveniments de la ciutat
al llarg de tot l'any.
Participa a les activitats del centre cívic del barri per aprendre
a fer puntes de coixí, i li agrada
molt sortir amb les seves amigues per Tarragona a prendre
un cafetó a la rambla i anar a
tocar ferro abans de marxar cap
a casa.
L’Anna és una ferma defensora
dels drets dels discapacitats, que
la va dur a ser membre del grup
Tarragona sense barreres compost per persones amb mobilitat
reduïda que eleva propostes per
la millora de l'accessibilitat de la
nostra ciutat.

