
 
 

SIMONE BILES 
(Columbus, Ohio, 14 de març de 1997) 

 

És una gimnasta artística estatunidenca i l'actual campiona olímpica en la competició general individual. L'agost de                

2019 feu història en ser la primera dona en realitzar un doble-triple. L'octubre de 2019 va superar el rècord de medalles de                      

Vitali Sxerbo, i va esdevenir així la gimnasta més llorejada de tots els temps. 

És quatre cops campiona nacional en la competició general individual, la campiona olímpica de Rio 2016 en la                  

competició general individual i l'única gimnasta campiona mundial en la competició general individual durant tres anys                

consecutius. Ha estat tres vegades campiona mundial en terra i dues vegades campiona mundial en barra d'equilibri. 

Es caracteritza per la seva potència i per l'alt nivell de dificultat en els seus exercicis, consolidant-se com la millor                    

gimnasta del món.  

Ha estat la primera gimnasta afroamericana a obtenir el títol de campiona del món en la competició general                  

individual. 

Els seu pare i la seva mare eren addictes a la droga, per la qual cosa la van portar a un orfenat i va ser adoptada per                           

la seva àvia i el seu avi que van exercir el paper de mare i pare.  

Quan Simone tenia sis anys, va anar d'excursió al centre de gimnàstica Bannon´s Gymnastix. Per divertir-se, va                 

començar a imitar altres gimnastes. Una de les entrenadores, la Sra Ronnie la va veure i va cridar Aimee Boorman perquè                     

la veiés. Van enviar una carta a casa seva per animar-los a inscriure-la en un institut de gimnàstica. Simone va començar les                      

classes en el seu temps lliure. Des dels 8 anys, entrena amb Aimee Boorman. Es va graduar de la secundària l'any 2015,                      

estudis que va realitzar des de casa seva per poder tenir més temps per entrenar. 
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