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Dones i esport

Benvinguts i benvingudes al segon número del 'Butlletí d'Igualtat d'Almassora' !
Ampliem el termini per a preparar el joc concurs ''Qui és qui'' sobre dones importants de la història.
Llegiu atentament tota la informació que trobareu als butlletins col·leccionables i prepareu-vos per a
participar en el joc que celebrarem al vostre centre durant el pròxim curs.
Ara sí, sabies que...?

SABIES QUI ÉS... ?
Blanca Fernández Ochoa

(Madrid, 1963)

Esportista d'esquí alpí (esquí de descens).
Va ser la primera persona que va aconseguir una
medalla al Jocs Olímpics d'Hivern de 1992,
concretament la bronze en la modalitat d'Eslàlom.
Guanyadora de 4 copes del món d'esquí alpí.
Actualment és entrenadora personal
d'electroestimulació.

Imatge: 'Diari digital Sport'

Lidia Valentín Pérez

(Ponferrada, 1985)

Competeix en halterofília, en la categoria de 75 kg.
És l'halterofilista més gran de la història
d'Espanya, amb una carrera repleta de premis:
Campiona d'Europa (4 vegades)
Campiona del món (2 vegades)
Campiona Olímpica (2 vegades Or a Londres 2012
i plata a Pequín 2008).
Imatge: 'Mike Ehrmann/Getty Images'

Ana Belén Giner Fácila

(Borbotó, 1983)

Primera dona a disputar una competició de pilota
valenciana. Va començar a jugar entre xics, perquè
fins al 2007 no es realitza la primera competició
federativa exclusivament de xiques.
Campiona Supercopa de Raspall 2014
Campiona d'Europa de Pilota de Mà (2015 i 2018)
subcampiona d'Europa de Pilota a Mà per parelles
amb Mar Bicorp (2010 i 2012)
millor jugadora sénior europea 2018.
Imatge: 'Diari digital de la pilota valenciana'

SABIES QUE A ALMASSORA...
Tenim esportistes tan importants com Aitana Safont (atleta i llançadora de martell), Amparo Riaza
(jugadora de l'equip sènior del Club Almassora Handbol i entrenadora), Ana Adsuara (exjugadora d'élit del
Mades, equip de 1a divisió d'handbol), Ariadna Rambla (ciclista, especialitat ciclocròs), Elena Carmona
(jutge àrbitre i entrenadora de tenis), Iris Domínguez (capitana del Joventut Almassora CF),
Patricia Plasencia (exgimnasta i entrenadora del club de gimnàstica artística local), Rebeca Ibañez
(àrbitre d'handbol), Rosa Colomer (ex-jugadora de Bàsquet), Sara Claramonte (corredora), Sònia Castillo
''Sonin'' (expatinadora d'èlit), Tania Martínez (ciclista, especialitat ciclocròs) i moltes més.

SABIES QUAN... ?
Dia Internacional de l'Esport per al Desenvolupament i la Pau

6 d'abril
25 d'abril

Dia Internacional de les Xiquetes en les TIC

24 de maig

Dia Internacional dels Dones per la Pau i el Desarmament

28 de maig

Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones

21 de juny

Dia Internacional de l'Educació no Sexista

28 de juny

Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ (per la diversitat sexual i de gènere)

IGUALTAT RECOMANA
Campeonas invisibles

Campeonas sin límites

Documentals sobre dones i esport

dirigits per Paqui Méndez

Campeonas invisibles

https://www.youtube.com/watch?v=US82Qi4wQHE

Campeonas sin límites

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7lzE-fFvr7M

