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MANIFESTO
Chámome Puri e son a presidenta dun club de fútbol. 

Son unha muller a quen lle apaixona o deporte e o fútbol en especial.

Quero lembrar a todas as mulleres que loitaron durante moitos anos
e que hoxe en día aínda seguen loitando para que isto sexa posible.

Quero lembrar que o que nos capacita para ocupar un posto non é o sexo
que eu teña senón o esforzo, o sacrificio, a paixón e a entrega que poña niso.

Quero dedicar a todas as persoas que nos ven
como simples mulleres estas poucas verbas:

A túa pel e a miña pel igual han de crecer
O teu corazón e o meu latexado han de ter
Homes, mulleres igual habemos de ser
A loita e a constancia faránnos libres
E co paso dos anos trataránnos igual 
A miña pel e a túa pel igual han de crecer
Todas as persoas somos iguais
Todos e todas libres habemos de ser
Mulleres e homes
Homes e mulleres
Ao final todos e todas somos un ser

Puri Hermida Arosa
Presidenta do Club de Fútbol
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XVI MARATÓN DE LECTURA "FENE LENDO MULLERES"
Dende as 9:00 h até ás 14:00 h, de xeito ininterrompido, o alumnado de Fene porá voz a 

textos sobre a igualdade entre homes e mulleres traballados en aula xunto co profesorado.
A actividade inaugurarase coa lectura do manifesto elaborado por Puri Hermida Arosa.

Lugar: Biblioteca Municipal "Pérez Parallé"
Os grupos terán unha merenda saudable unha vez finalizada a súa quenda de lectura.

Invitamos a todas ás familias a participar como público.

A MULLER NO DEPORTE. "ESTEREOTIPOS DE XÉNERO"
MESA DE EXPERIENCIAS E DEBATE

A participación das mulleres na actividade física e no deporte foi e aínda é na actualidade, 
menor ca dos homes. Isto non é un feito casual nin illado, xa que a participación da muller é 
menor nos ámbitos que tradicionalmente considéranse públicos como o mundo laboral, 
político, cultural... e o deporte é un deles.

A través da experiencia de varias mulleres deportistas de Fene e bisbarra, analizaremos o 
mundo no que se moven, as dificultades que atopan, as barreiras, as discriminacións por razón 
de xénero, o tratamento dos medios de comunicación, o comportamento do público.. 

PARTICIPANTES:
Puri Hermida Arosa, presidenta do Club de Fútbol Cultural Maniños de Fene. 
Raquel Ortega Jorge, árbitra de fútbol feminino na Preferente Autonómica.
Carolina Castro Fajardo, xogadora de fútbol do Cultural Maniños de Fene
Almudena Fernández López y Leticia Rey Arnoso, capitanas do Equipo Feminino de Fútbol de 
Perlío - Fene.
Paula Mayobre, atleta internacional coa selección española en seis ocasións.
Varias veces campiona de España e Galicia en todas as disciplinas.
Fátima Ameneiro, Campeona de España de Copilotos de Rally Femininos.
Esther Ruíz Calero, ex-xogadora de Rugby e ex-manager.
Unha xogadora do equipo de Baloncesto Star Center Uni Ferrol. Liga Feminina Nacional de Baloncesto.

SALÓN DE ACTOS DA CASA DA CULTURA DE FENE
MÉRCORES, 8 DE MARZO DE 2017 ÁS 19:00 H.

AO FINAL HABERÁ UNS PINCHOS PARA O PÚBLICO ASISTENTE


