
"Dolor, plaer i 
mort no són més 
que el procés de 
l'existència. La 

lluita 
revolucionària en 
aquest procés és 
una porta oberta 
a la intel·ligència"

Mèxic 1907 -  1954 
És una de les pintores llatinoamericanes més reconegudes i 
emblemàtiques del món. Les seves pintures deixen una 
petjada dolorosa i màgica en el cor de qui les mira. El seu estil 
ha arribat fins a la portada de Vogue i fins i tot avui inspiren 
les noves tendències. I la seva vida és una de les més 
divertides, commovedores i inspiradores de tots els temps. 

Frida Kahlo



“Treballa com si
amb només el teu 
treball poguessis 

aconseguir la 
meta.”

França 1412 - 1431 
Coneguda també com la Donzella d'Orleans,  és recordada 
com a heroïna nacional pels francesos i, com a santa, per 
l'Església. Va lluitar contra l'ocupació anglesa de França 
assentant les bases del nacionalisme francès. Va sacrificar la 
seva vida per no renunciar a les seves creences i veus.  
L'Església catòlica la va jutjar i va acusar-la d'heretge 
cremant-la en una foguera el 30 de Maig de 1431. 

joana d'arc



L'instint més gran 

dels nens és 

precisament 

alliberar-se de 

l'adult.s.

Italia 1870 - Holanda 1952 
Pedagoga, científica, metgessa, psiquiatra i filòsofa, i una 
devota catòlica, feminista i humanista italiana. 
Va revolucionar els paràmetres educatius, existents fins a 
aquest moment, posant a l'infant com a autèntic protagonista 
de tot el procés educatiu. Va crear uns nous materials a fi 
d'afavorir l'auto-aprenentatge. 

Maria Montessori



"El camí del 

progrés no és ni 

ràpid ni fàcil"

Polònia 1867  - França 1934 
Fou una física i química polonesa, pionera en els primers 
temps de l'estudi de les radiacions; ella fou la primera a 
emprar el terme radioactivitat. 
Va rebre el Premi Nobel de Física el 1903 pels seus 
descobriments en el camp de la radioactivitat i l'any 1911 va 
rebre el Premi Nobel de Química per l'aïllament del radi pur.  

Marie Curie



"Si algú diu que 

em va 

proporcionar 

informació 

secreta, el delicte

ho va cometre ell, 

no pas jo"

Holanda 1876 - França 1917 
Margaretha Geertruida Zelle es va servir de la seva capacitat 
de seducció per treballar com a espia dels francesos per al 
Govern alemany. Un tribunal francès va ordenar que morís 
afusellada per alta traïció. 

Mata hari



"L'educació és un 

poder per a les 

dones, i això és 

pel que els 

terroristes li tenen 

por a l'educació. 

Ells no volen que 

una dona s'eduqui 

perquè llavors 

aquesta dona serà 

més poderosa"

Pakistan 1997 
És una estudiant, activista i bloguera pakistanesa. Va rebre el 
Premi Nobel de la Pau de 2014, quan tenia 17 anys. 
Quan tenia 13 anys es va fer famosa gràcies a un blog que 
escrivia sota el pseudònim Gul Makai per la BBC on explicava 
la seva vida sota el règim del Tehrik e Taliban Pakistan. 
Al 2012 va ser víctima d'un atemptat per part d'un milicià del 
TTP a Mingora a un autobús escolar. 

Malala Yousafzai



"Homes: 
m'agradaria 
prendre'm el 

temps per fer-los 
arribar una 

invitació formal. 
La igualtat de 

gènere també és el 
seu problema. Els

homes tampoc 
tenen els beneficis 

de la igualtat"

França 1990 
La consolidada actriu, coneguda pel seu paper d'Hermione 
Granger en la saga de pel·lícules Harry Potter. Va ser 
nominada Ambaixadora de bona voluntat d'ONU Dones al 
2014 a favor de l'apoderament de les joves i col·laborarà com 
a defensora de la campanya HeForShe d'ONU Dones que 
fomenta la igualtat de gènere. 

Emma Watson



"Per aconseguir el
que mai has 

tingut hauràs de 
fer el que mai has 

fet"

Badalona 1990 
Nedadora catalana, plusmarquista mundial dels 400 metres 
estils, dels 800 metres lliures i dels 1.500 lliures, que 
competeix en les categories d'estils, papallona, braça i lliure. 
Plusmarquista estatal en diverses disciplines, ha participat en 
tres Jocs Olímpics. Als Jocs de Rio 2016 es va convertir en la 
primera nedadora espanyola a aconseguir una medalla d'or 
en uns Jocs Olímpics. 

Mireia Belmonte



"L'opressor no 
seria tan fort si no 
tingués còmplices 
entre els propis 

oprimits"

França 1908 - 1986 
Novel·lista, filòsofa existencialista, professora i feminista 
francesa. Representant del moviment existencialista ateu i 
figura important en la reivindicació dels drets de la dona. 
Va fundar amb altres feministes la Lliga dels Drets de la Dona, 
que es va proposar reaccionar amb fermesa davant qualsevol 
discriminació sexista. Va presidir l'associació Choisir, 
encarregada de defensar la lliure contracepció, i fins als seus 
últims dies va ser una incansable lluitadora pels drets 
humans 

Simon de Beauvoir



"La bellesa 
comença a 

l'instant en què 
decideixes ser tu 

mateixa"

França 1883 - 1971 
Gabrielle Bonheur Chanel fou una modista francesa. 
Amb les seves col·leccions, Coco va canviar radicalment 
l'aparença de la dona i va assentar les bases de la moda 
moderna, al mateix temps que canviava la mentalitat de les 
dones en defensar els vestits jaqueta i els seus masculins i 
funcionals pantalons i jerseis de punt, defensava també una 
manera de vestir més còmoda i, en definitiva, una concepció 
de la dona més lliure. 

coco chanel


