
FEDERACIÓN GALEGA DE TAEKWONDO

CURRÍCULUM MÁIS DESTACADO
Bronce Mundial Júnior 2002

Campioa de Europa sénior en 2008
Prata no Mundial Universitario 2008

Bronce no Campionato do Mundo 2009
Ouro na Universiada 2009

Ouro Copa do Mediterráneo 2009
Bronce no Campionato de Europa 2010

Bronce Mundial Universitario 2010
Ouro na Copa de Europa 2010
2ª Ranking Mundial en 2011

15 campionatos de España sumando todas as categorías (cadete, junior, sub23…)

A PRIMEIRA GALEGA EN PROCLAMARSE 
CAMPIOA DE EUROPA SÉNIOR

 Estefanía Hernández esqui-
vou as lesións como as patadas 
no tapiz. Foi unha taekwondista 
brillante, intelixente, constante e 
traballadora, que non se rendeu 
nunca a pesar das graves lesións que 
lle obrigaron a parar durante case 
tres anos. E tras ese parón, que para 
calquera significaría o final, volveu 
máis forte que nunca e tivo un trienio 
de éxitos no que non se lle resistiu 
nada: Campioa de Europa e ouro 
na Universiada, 
prata no Mundial 
U n i v e r s i t a r i o 
e bronce no 

Mundial. Unha guerreira de mirada tranquila.

- Como chegou  Fani Hernández ao tae-
kwondo? 
 Comecei cando tiña seis anos no 
colexio, como actividade extraescolar. A miña 
irmá Yolanda tamén o facía e seguín os seus 
primeiros pasos.

- Que foi o que che atraeu deste deporte?
 É un deporte moi completo e 
combinaba á perfección a parte máis lúdica coa 
ilusión de poder chegar a competir algún día.

- O teu primeiro recordo nun tapiz.
 Non había petos electrónicos e os 
resultados apuntábannos os árbitros 
en papeletas, que entregaban 
ao final de cada asalto ao árbitro 
central. Pasaron moitos anos e 
moitos cambios pero a mestura de 
nervios e felicidade é inesquecible.

- Lembras o teu primeiro cam-
pionato de Espa-ña? 

 
Foi en 
C i u d a d 
Real e per-
dín no primeiro 
combate. Foi un 
gran aliciente para 
pensar que que-
daba moito tra-
ballo por facer e 
que o segredo 
estaría na sala de 
adestramento.

FANI HERNÁNDEZ, A 
GUERREIRA INVENCIBLE

ESTEFANÍA HERNÁNDEZ GARCÍA
Deportistas máis destacados

www.taekwondogalego.com



- Primeira galega en lograr proclamarse campioa de Europa 
absoluta. Que recordos tes dese Europeo?
 Foi moi especial, sobre todo, porque non o esperaba. Na 
concentración previa no CAR, as miñas sensacións non foron nada 
boas. É importante non deixar que nos limite o que sucede con 
anterioridade, gozar da oportunidade e vivir o momento presente.

- Campioa de Europa, bronce mundial, campioa da  Universiada, 
bronce europeo… Quizais só che faltou participar nuns Xogos 
Olímpicos. É esa o teu espinita?
 Afortunadamente, non teño ningunha espinita. En canto a 

resultados, conseguín máis do que imaxinei nos meus inicios. Está 
claro que a calquera deportista gustaríalle participar nuns  Xogos 
Olímpicos pero eu estou completamente satisfeita porque podo dicir 
que dei absolutamente todo de min en cada adestramento e en cada 
competición.

- Que destacarías de  Fani Hernández como competidora?
 Destacaría a capacidade de traballo, a persistencia e a 
actitude para poder cumprir obxectivos.  As calidades físicas, técnicas 
e mentais e o manexo da táctica é vital, pero, ao final, a clave do éxito 
é o traballo e a constancia. Todo é entrenable.

- Lembras un combate en concreto e 
porqué?
 O taekwondo é un deporte 
individual e, por iso, recordo con especial 
agarimo a final da Copa de Europa por 
equipos contra Turquía, xunto a Brigitte 
Yagüe, Rosana Simón e Tamara Good.  
Foi moi emotivo loitar en equipo por un 
mesmo obxectivo.

- Cales foron os teus mellores e peores 
momentos como taekwondista?
 Os peores, sen dúbida, as lesións. 
Sobre todo, a incerteza cando non tes 
aínda un diagnóstico claro do que che 
sucede e non sabes o que vai pasar. 
 Os mellores, a satisfacción 
de ir cumprindo obxectivos en cada 
adestramento e cada competición e ser 
consciente de que o traballo duro dá 
os seus froitos. É tamén unha forma de 
agradecemento ao teu equipo técnico e 
ao teu grupo de adestramento.

- A pesar das graves lesións que su-
friches durante a túa carreira deportiva, 
contas cun currículo envexable a nivel 
internacional. Algunha vez pensaches ata 
onde puideches chegar sen esas lesións?
 Ao final, somos o que facemos 
co que nos pasa e ese proceso tamén me 
axudou a afrontar as situacións doutra forma. 
O feito de saber sobrepoñerse a situacións 
adversas permíteche saír fortalecido. Todas 
esas circunstancias forman parte da miña 
aprendizaxe e influíron nos resultados.

ESTEFANÍA HERNÁNDEZ GARCÍA
Deportistas máis destacados FGT



- Finalmente, polas lesións retirácheste moi nova... Foi duro? 
Sentiches abandonada?

 Persoalmente, foi 
unha etapa moi complicada. 
Tes que aprender a deixar 
atrás o que realmente che 
facía feliz e era a túa vida 
desde facía moitos anos. 
Os apoios, a todos os niveis, 
foron bastante escasos.  
Afortunadamente, ao meu 
lado sempre estivo Mercé 
(presidenta da FGT neses 
anos), alicerce fundamental 
antes, durante e despois da 
miña carreira deportiva.

- Que significou o taekwondo na túa vida?
 É unha parte vital da miña vida, supuxo case o 100% do 
meu tempo e pensamentos durante moitos anos. Axudoume a 
forxar a miña personalidade, fíxome coñecer a persoas marabillosas, 
permitiume percorrer mundo e fíxome ter que adaptarme a 
moitísimas situacións diferentes.

- Son moitos os e as galegas que lograron grandes éxitos a nivel 
internacional. A que crees que se debe o éxito do taekwondo 
galego?
 Durante os meus inicios tiven a sorte de compartir 
experiencias con Belén Fernández, Francisco Zas, Iván Ron e Marco 

Carreira, todos eles supuxeron 
uns grandes referentes para 
min. 
  Despois deles, 
creo que tivemos unha gran 
xeración grazas ao grandioso 
traballo da  ex presidenta 
da Federación Galega de 
Taekwondo, Mercé  Barrientos, 
e ao extraordinario equipo de 
traballo que tiñamos no  CGTD. 
Todos crecemos xuntos da 
man e creo que vivimos unha 
gran época para a historia do 
Taekwondo Galego.
  Espero e desexo que 
o noso equipo siga brillando e 
siga cultivando éxitos durante 

moito tempo.

- Nestes momentos estás 
completamente  desliga-
da do taekwondo? Gus-
taríache transmitir os teus 
coñecementos aos que 
empezan?
 Actualmente, si-
go o taekwondo de forma 
afeccionada. Ségueme 
apaixonando e encántame 
ver como evoluciona.  As 
circunstancias me desli-
garon do mesmo desde 
dentro pero nunca se sabe 
que pasará no futuro. Eu 
estaría encantada de tentar 
achegar o meu granito de 
area.

- Animarías á xente para probar o noso deporte? 
 Por suposto que o recomendo. Creo que é un deporte 
completísimo a todos os niveis, tanto para  nenos/as como para 
persoas adultas. 
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