
 

Catalunya, l’any 1985. 

readora de la               

tipografia “ ”.  
 

 és una  noia 

amb la síndrome de Down que  

 i que han usat Geox,             

FC Barcelona, River Plate o els Mundials de  

Natació. 

L’Anna tenia un desig: viure com les altres 

persones!  

 

 

Després de patir una mala  experiència en 

la seva primera feina a un supermercat, un 

bon dia la Fundació  Itinerarium va          

convidar-la a que hi  formés part.  

L’Anna va agafar un full i va començar a es-

criure, la seva lletra és tant bonica que van 

tenir la magnífica idea de digitalitzar la seva 

cal·ligrafia i  difondre-la.  

Així que les fortaleses de l’Anna s’han    

convertit en una iniciativa, que a més a més 

de representar a tot un col·lectiu, vol        

potenciar la igualtat social i la importància 

del treball en equip. 

 

“



 

França, 1883—1971 . 

Dissenyadora de roba. 

 Va introduir els 

pantalons a la moda femenina. 

 

Quan la Coco era petita li agradava fer vestits 
per a les seves nines i després va començar a 
dissenyar barrets.  
 

Allò que feia era tant bonic que amb els di-

ners que va guanyar va obrir una botiga a  

París per a vendre les seves creacions.  

 

Un bon dia va decidir que era hora de     

dissenyar i cosir peces de roba, però ho va 

fer d’una forma nova, innovadora i             

revolucionària.  
 

Va dissenyar pantalons per a dones,      

perquè creia que les dones podien portar 

pantalons, cosa que era impensable en 

aquella època. 

 

Moltes de les peces que portem avui en dia 

ha estat influenciades per la Coco Chanel. 



 

Mèxic, 1907—1954. 

Pintora. 

,. Va ser la       

primera persona en pintar i retratar quasi    

tota la seva vida.  
 

La Frida era una nena curiosa i moguda que 

jugava, feia esport, es barallava... 

 

Quan tenia 18 anys va patir un accident de 

trànsit que li va provocar moltes lesions i va 

haver de passar molts mesos al llit per      

recuperar-se.  

 

A la Frida li agradava molt pintar, així que la 

seva mare li va fer un cavallet especial     

perquè pogués pintar estirada.  

 

Era tant maco, atrevit i lluminós allò que 

pintava, que tothom que veia una pintura 

seva s’enlluernava.  

 

La Frida va ser, és i serà una de les pintores 

més famoses del món.  



 

Itàlia, 1891—1959. 

Ciclista.  

ser la primera 

i única 

 

A l’Alfonsina li agradava tant la bicicleta i 

anava tan ràpid que era molt difícil veure-la 

passar.  

 

Quan es va casar, la seva família es pensava 

que s’oblidaria de la idea de ser ciclista, però 

el seu marit li va regalar una bicicleta de 

carreres.  

 

Es va entrenar molt per presentar-se al Giro 

d’Itàlia.  

 

Ningú confiava en ella pel fet de ser dona 

però, tot i no guanyar la carrera, va           

travessar la meta al mateix moment que 30 

homes. 

 

L’any següent li van prohibir participar   

perquè era una dona, però això tampoc no 

la va aturar! Va córrer la carrera i  va    

aconseguir un rècord que es va mantenir 

durant 26 anys. 



 

Espanya, l’any 1973.  

Alpinista.  

primera dona 

en

 

Quan va començar a fer escalada, va pensar 

que li agradaria dedicar-se a l’alpinisme de 

manera professional. 

 

Mai s’hagués imaginat que la seva vida seria 

tota una aventura.  

 

 

 

Després de conquerir un dels cims més 

complicats, la Edurne va tenir problemes de 

salut que la van fer passar per un dels     

moments més difícils de la seva vida. 

 

Però no es va rendir i va seguir fent el que 

s’havia proposat!  

 

Va superar els problemes i es va convertir 

en la primera i única dona en pujar les 14 

muntanyes més altes del planeta.   



 

Alemanya, l’any 1947.  

Atleta i corredora.  

primera dona 

en 

 

Es va inscriure a la marató de Boston amb el 

dorsal 261 com un corredor més.  

 

 

 

 

Quan els jutges de la marató es van       

adonar que era una dona van intentar 

treure-la de la carrera. Però no ho van 

aconseguir! Ella va seguir fins a creuar la    

línia de meta.  

 

Des de llavors s’ha dedicat a lluitar contra la 

desigualtat entre dones i homes,              

organitzant carreres en 27 països.  

 

Com a corredora, ha participat en 35      

maratons, guanyant la Marató de Nova York 

l’any 1974. 



 

Egipte, 355- 415  

Científica.    

 

en una època on només hi havia homes      

científics, fa més de 1.600 anys d’antiguitat. 
 

Quan era nena estudiava amb el seu pare a 

la biblioteca d’Alexandria, la més gran que 

existia. 

 

La filosofia, les matemàtiques i la ciència 

eren els seus temes preferits.  

 

 

Va estudiar molt, va resoldre moltes     

equacions, va plantejar noves teories i es va 

fer mestre quan aquesta feina era només 

pels homes. Hi havia molts estudiants i   

altres professors que anaven a escoltar-la.  

 

Quan la biblioteca es va incendiar es van 

perdre tots els seus escrits, però, per sort, 

els seus alumnes van escriure sobre les    

seves idees fascinants i així van arribar als 

nostres dies. 



 

Regne Unit l’any 1934 

Primatòloga  

, tenen sentiments, i poden 

patir com ho fem els  humans. 

 

Des de petita somniava en anar a l’Àfrica i 

estudiar els animals salvatges. 

 

Als 23 anys va marxar a Kènia i Tanzània amb 

un quadern i uns binocles per estudiar els 

ximpanzés.  

 

Al principi li va costar molt apropar-s’hi, 

però amb constància i perseverança va 

aconseguir la seva confiança i va passar 

molt de temps entre ells.    

 

Un dia va rescatar un ximpanzé ferit, el va 

curar i en alliberar-lo el ximpanzé es va   

girar i li va fer una abraçada. 

 

La Jane va passar 50 anys de la seva vida   

vivint en mig de la selva per estudiar el 

comportament dels ximpanzés.  



 

Àustria,  1914-2000. 

Inventora i actriu.  

 

La Hedy era actriu però el seu marit volia 

que deixés el cinema. Ella el va deixar i va 

continuar sent actriu. 

 

Durant la Segona Guerra Mundial, el      

Consell Nacional d’Inventors va demanar a 

la gent que enviessin noves idees i la Hedy 

va enviar la seva idea.  

 

Al principi no va tenir èxit, però va seguir 

treballant en el seu invent i al final va     

obtenir el seu reconeixement.  

 

Va rebre molts premis al llarg de la seva    

vida i va ser inclosa en el Saló de la Fama de 

l’Associació Nacional d’Inventors l’any 

2014; 14 anys més tard de la seva mort. 



 

Pakistan l’any 1997 . 

Activista i estudiant.   

Quan la Malala era petita li agradava molt 

anar a l’escola i aprendre tot tipus de coses, 

fins que un bon dia un grup d’homes armats 

anomenats talibans van prohibir a totes les 

nenes anar a l’escola.  

La Malala ho trobava injust i així ho va      

escriure a les xarxes socials. 
 

Quan els talibans es van assabentar de qui 

era aquesta noia van a anar a buscar-la i li 

van disparar ferint-la al cap. Per sort, la van 

portar ràpidament a l’hospital i li van salvar 

la vida.  
 

Des d’aleshores la Malala lluita pel dret   

universal de les nenes a l’educació, perquè 

avui en dia encara hi ha països on no      

permeten que les nenes vagin a l’escola. 



 

Espanya 1888-1972 . 

Política i defensora dels 

drets de la dona.  

Quan la Clara era jove no entenia com un  

govern podia decidir què era el millor per al 

país tenint en compte només la opinió de la 

meitat dels seus ciutadans, perquè en   

aquella època només el homes podien votar 

i per tant decidien per tothom. 

 

Això la Clara no ho veia just i va decidir que 

lluitaria per a que les dones poguessin   

votar i decidir per elles mateixes.  
 

Va pensar que si no ho feia des de dins de 

l’àmbit polític, el seu propòsit seria encara 

més difícil, perquè havia de convèncer tant 

a homes com a dones de què aquest era el 

camí per avançar.  
 

L’any 1931 es va aconseguir el vot femení 

a Espanya.  



 

EEUU 1913-2005 . 

Activista.  

La Rosa Parks vivia en una ciutat segregada 

on les persones de pell blanca i les persones 

de pell fosca no podien conviure.  
 

Tothom feia servir els mateixos autobusos 

però havien de seure en zones diferents: els 

blancs al davant i els negres al darrere.  

 

Un dia tornava de la feina i va seure on li 

tocava, però l’autobús anava molt ple i el 

conductor li va dir que cedís el seu lloc a 

una persona blanca. Ella va dir que no.  
 

Va passar la nit a la presó per haver-se ne-

gat a fer-ho.  
 

Després d’aquell fet i d’uns quants anys de 

reivindicacions, van aconseguir eliminar la 

segregació racial de tots els estats. 
 

 


