
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 
Pintora galega nada na Coruña en 
1905 nunha das familias máis 
ilustres da cultura galega.. Irmá do 
pintor e escenógrafo Camilo Díaz 
Valiño, pai de Isaac Díaz Pardo. 

Artista xitana multidisciplinar 
nada en España. 

Artista galega nada en Cedeira en 
1974. 

Atleta paralímpica nada en Vigo. Estas tres mulleres naceron en 
Ribadavia. 

Colaborou como ilustradora en 
revistas como 'Céltiga', 'Mariñana', 
'Galicia Gráfica' e coa editorial 'Nós'. 

Descubriu a súa vocación artística 
e a paixón pola pintura nas súas 
visitas ao Museo do Prado, onde 
ficou fascinada coa obra de Goya, 
Velázquez e Rembrandt. 

En 1997 entra a formar parte 
como pianista, vocalista e gaiteira 
no grupo Berrogüeto. 

Naceu con menos dun 10% de 
visión a causa do albinismo. Isto 
non foi impedimento para que se 
licenciara en Medicina. 

Rexentaban o quiosco da estación 
de tren de Ribadavia no ano 1941. 

Profesora de debuxo na Escola de 
Artes e Oficios da Coruña, tarefa 
que compaxinou coa docencia na 
súa academia particular. 

No 2011 recibiu o Premio da 
Cultura Xitana de Pintura e Artes 
Plásticas. 

No 2009 sae o primeiro álbum co 
que comeza a súa carreira en 
solitario, sen deixar de participar 
noutros proxectos e colaborando 
con outros artistas galegos como 
Xabier Díaz. 

Comezou destacando en atletismo, 
quedando ás portas da cita 
paralímpica 2008, pese a conseguir 
a marca. Logo dun parón, volveu 
con forza na disciplina de tríatlon 
converténdose en olímpica. 

Axudaron a escapar a moitos 
xudeus que fuxían dos campos de 
concentración nazis. O obxectivo 
era cruzar a Portugal para poder 
marchar a América. 

Xunto á tamén artista Carmen 
Corredoyra, é unha das fundadoras 
da Asociación de Artistas da 
Coruña. 
 

Cando nena, abandonada pola súa 
nai,  vagou polas rúas de 
Barcelona chegando a subsistir 
pedindo esmola. Dende o  2015 é 
recoñecida como a artista española 
máis cotizada do mundo. 

En 2015 recibe o Premio da Crítica 
Galega na categoría de música. 

Ten, entre outras, unha medalla de 
prata no mundial de Róterdam e 
varias de ouro en campionatos do 
mundo, de Europa e en series 
mundiais.  

Nunca fixeron público o seu labor, 
nin foron descubertas nin 
delatadas. Este secreto foi desvelado 
en 2005. 

O Día de la Ilustración do 2021 
dedicouse por vez primeira a unha 
muller, a ela. Tamén foi a 
primeira muller membro da Real 
Academia Galega de Belas Artes. 
 

Cos seus ingresos mantén  a 
fundación “Arnive” de axuda á 
infancia con necesidades, segundo 
as súas palabras “o lado máis 
olvidado da sociedade”. 
 

Foi galardoada co Premio á 
promoción da Realidade 
Plurilingüe do Estado 2020 polo seu 
traballo Inmersión. Neste álbum 
reinterpreta nas sete linguas 
peninsulares temas dos seus tres 
discos anteriores 

Neste momento está centrada nos 
xogos olímpicos de Tokio. 

Hai unha placa na súa honra no 
que un día foi o seu domicilio en 
Ribadavia.  

     

CONCURSO: Mulleres que 
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Científica nada en Bretoña (A 
Pastoriza, Lugo) en 1977. 

Estas dúas mulleres eran mestras. Naceu en Lavadores, Vigo, en 1945. 
Foi  a maior de 10 irmáns. 
Recentemente perdeu ao seu 
segundo fillo por causa da droga. 

Naceu en Riveira fai 26 anos e foi 
unha nena adoptada aos 2 días de 
nacer. 

Naceu en Ordes (A Coruña) en 
1771. De orixe humilde, marchou 
traballar á Coruña, onde acabou 
sendo rectora do orfanato de dita 
cidade. 

Dende 2018 traballa no Texas 
Medical Center en Houston. 
 

Foron perseguidas polas 
institucións e sometidas a escarnio 
público. Tiveron que exiliarse a 
Portugal, e posteriormente, a 
Arxentina. 

Encabezou a loita contra o 
narcotráfico en Galicia, liderando a 
loita das nais con fillos drogadictos 
contra os grandes traficantes. 

Encántalle o mundo da moda, pero 
a súa paixón é o atletismo. Xa con 
16 anos proclamouse campioa 
mundial júnior da especialidade de 
triplo salto. 

En 1803 partiu dende A Coruña na 
primeira expedición sanitaria 
filantrópica internacional da 
Historia.  Morreu en México onde  
viviu o resto da súa vida 

Licenciada en Bioloxía Molecular e 
Biotecnoloxía pola Universidade de 
Santiago. Obtivo máster e 
doutoramento en Neurociencias 
pola Universidade Autónoma de 
Barcelona. Traballou como 
investigadora en París e desde o 
2010 nos EEUU. 

Isabel Coixet rodou unha película 
sobre a súa historia 

En 1995 foi concelleira do PSOE en 
Vigo e deputada provincial en 
Pontevedra 

A RFEA (Real Federación Española 
de Atletismo) elixiuna no 2019 
como a mellor atleta española do 
ano. 

Dita expedición, sufragada pola 
Coroa española, conseguiu levar  a 
América, e a China e Filipinas,  a 
vacina contra unha terrible 
enfermidade erradicada do mundo 
no ano 1980. 

No seu laboratorio traballa na 
procura de tratamentos para o 
dano cerebral e terapias 
alternativas que recuperen o 
cerebro danado. 

Casáronse na igrexa de san Xurxo, 
na Coruña, no ano 1901, 
adiantándose máis dun século á 
legalización do matrimonio 
homosexual en España. Para iso, 
unha delas fíxose pasar por home. 

Actualmente traballa pola 
reinserción de persoas afectadas 
por conductas aditivas na 
Asociación Érguete, da que foi 
fundadora en 1984. 
 

No ano 2019 foi campioa de Europa 
en pista cuberta da súa 
especialidade, obtendo tamén novo 
récord de España absoluto. 

Foi a única muller que formou 
parte da expedición. Xunto co 
doutor Balemis e 22 nenos do 
orfanato, portadores da vacina 
contra a varíola, protagonizou 
unha das maiores xestas sanitarias 
da Historia. 

Forma parte do equipo 
internacional da COVID-19. 

   Considerada pola OMS no ano 1950 
como a primeira enfermeira da 
Historia en misión internacional. 

     

Cambian o mundo 


