
(Treball amb parella)

DESCOBRIM DONES IMPORTANTS!

NOM: Aracel� Segarr�
(Ariadna Ruz i Ona G)

FOTOGRAFIA

ENLLAÇ:
http://www.aracelisegarra.com/esp/biografia.php

TEXT:
Araceli Segarra es alpinista. Va néixer el 26 de març del
1970 a Lleida. Quan tenia 15 anys es va iniciar en els
esports de muntanya amb un curs d'espeleologia, més
tard seguiria amb l'esquí de travessia, l'escalada en roca i
l'escalada en gel.

Als 26 anys es converteix en la primera dona de l'estat a
aconseguir el cim de l'Everest mentre rodava un
documental en format IMAX, i després de formar part del

rescat de la major tragèdia de la història de l'Everest on

un total de 13 persones van perdre la vida.Va passar l'any
1996.



NOM: Maria Montessori
(Xavi i Carla R)

FOTOGRAFIA

ENLLAÇ:https://ca.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori

TEXT: Maria Montessori (Chiaravalle, Ancona, Itàlia, 31 d'agost de 1870 -
Noordwijk, Holanda, 6 de maig de 1952) fou una pedagoga, científica,
metgessa, psiquiatra i filòsofa, i una devota catòlica, feminista i humanista
italiana.
Maria Montessori va néixer el 31 d’agost de l'any 1870 i va morir el 6 de
maig de 1952, (81 anys). Va estudiar ingenieria als 14 anys, després va
estudiar biologia i per últim va ser aceptada a la carrera de Medicina de la
universitat de Roma.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori
https://ca.wikipedia.org/wiki/Chiaravalle
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ancona
https://ca.wikipedia.org/wiki/It%C3%A0lia
https://ca.wikipedia.org/wiki/31_d%27agost
https://ca.wikipedia.org/wiki/1870
https://ca.wikipedia.org/wiki/Noordwijk
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%AFsos_Baixos
https://ca.wikipedia.org/wiki/6_de_maig
https://ca.wikipedia.org/wiki/1952
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Metge
https://ca.wikipedia.org/wiki/Psiquiatria
https://ca.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B2lica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Feminista
https://ca.wikipedia.org/wiki/Humanista


NOM:ROSA SENSAT
( Laia C i Idurre)

FOTOGRAFIA

ENLLAÇ: https://ca.wikipedia.org/wiki/Rosa_Sensat_i_Vil%C3%A0

TEXT: Rosa Sensat i Vilà (el Masnou, Maresme, 16 de juny de 1873 - Barcelona,
1 d'octubre de 1961) va ser una mestra que contribuí al desenvolupament de
l'escola pública catalana durant el primer terç del segle xx.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Rosa_Sensat_i_Vil%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/El_Masnou
https://ca.wikipedia.org/wiki/Maresme
https://ca.wikipedia.org/wiki/16_de_juny
https://ca.wikipedia.org/wiki/1873
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/1_d%27octubre
https://ca.wikipedia.org/wiki/1961
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mestre_d%27escola


NOM : Isabel Vila i Pujol
(Marylin i Vera)

FOTOGRAFIA

ENLLAÇ:https://ca.wikipedia.org/wiki/Isabel_Vil%C3%A0_i_Pujol

TEXT: Isabel Vila i Pujol va néixer el 3 d'agost de 1843 i va morir el
23 de desembre de 1896) va ser una republicana i lluitadora pels drets
dels treballadors, considerada la primera sindicalista catalana.

NOM: Josefina Castellví i Piulach

(Jan L. i Abril)

FOTOGRAFIA

ENLLAÇ:https://ca.wikipedia.org/wiki/Josefina_Castellv%C3%AD_i_Piulachs

TEXT:
Josefina Castellví i Piulachs (Barcelona, 1 de juliol de 1935) és una oceanògrafa
catalana, especialista en microbiologia marina.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Isabel_Vil%C3%A0_i_Pujol
https://ca.wikipedia.org/wiki/3_d%27agost
https://ca.wikipedia.org/wiki/1843
https://ca.wikipedia.org/wiki/23_de_desembre
https://ca.wikipedia.org/wiki/1896
https://ca.wikipedia.org/wiki/Republicana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sindicalista
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josefina_Castellv%C3%AD_i_Piulachs
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/1_de_juliol
https://ca.wikipedia.org/wiki/1935
https://ca.wikipedia.org/wiki/Oceanografia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Microbiologia


NOM :ANA MARIA MARTÍNEZ SAGI
(Loubna)

FOTOGRAFIA

ENLLAÇ:
https://ca.wikipedia.org/wiki/Anna_Maria_Mart%C3%ADnez_Sagi

TEXT:  Anna Maria Martínez Sagi (Barcelona, 16 de febrer de 1907 -
Santpedor, el Bages, 2 de gener de 2000) fou una poeta, sindicalista,
periodista, feminista i atleta republicana catalana.

NOM: Lluïs� Casageme� � Col�
( Laur� � Lai� Ru� )

ENLLAÇ:
https://beteve.cat/historia/dones-revolucionaries-catalanes-patriarcat/

TEXT:
Va néixer  l’any 1873 a Barcelona i ben aviat va destacar
per les seves habilitats en l'àmbit musical. Quan tenia
entre 16 i 18 anys es va convertir en la primera dona de
Catalunya que va compondre una òpera a Catalunya.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Anna_Maria_Mart%C3%ADnez_Sagi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/16_de_febrer
https://ca.wikipedia.org/wiki/1907
https://ca.wikipedia.org/wiki/Santpedor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bages
https://ca.wikipedia.org/wiki/2_de_gener
https://ca.wikipedia.org/wiki/2000
https://ca.wikipedia.org/wiki/Poetessa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sindicalista
https://ca.wikipedia.org/wiki/Periodista
https://ca.wikipedia.org/wiki/Feminisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Atleta
https://ca.wikipedia.org/wiki/2a_Rep%C3%BAblica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
https://beteve.cat/historia/dones-revolucionaries-catalanes-patriarcat/


La partitura de l’obra ‘Schiava e Regina’ es va recuperar
recentment. Aquesta òpera s’havia d’estrenar a finals del
segle XIXè, però l‘atemptat anarquista del 1893 ho va
frustrar. Un concert al Palau Güell l’any 2015 va recordar
la seva figura juntament amb altres compositores
catalanes.

NOM:Carme Karr i Alfonsetti
(Marcel i Noa)

FOTOGRAFIA

ENLLAÇ:https://beteve.cat/historia/dones-revolucionaries-catalanes-
patriarcat/

TEXT:
Va ser una de les dones més polifacètiques de finals del segle
XIX.Carme Karr va ser periodista, escriptora, pacifista,
compositora i publicista, entre d’altres. També es va convertir
en una de les promotores del feminisme a Catalunya a
principis del segle XX.

https://beteve.cat/cultura/uab-partitura-opera-escrita-dona/
https://beteve.cat/cultura/palau-guell-concert-dones-modernism/
https://beteve.cat/historia/dones-revolucionaries-catalanes-patriarcat/
https://beteve.cat/historia/dones-revolucionaries-catalanes-patriarcat/


NOM: Neus Català i Pallejà
(Ona Rebulà i Ariadna Rop.)

FOTOGRAFIa

ENLLAÇ:
https://ca.wikipedia.org/wiki/Neus_Catal%C3%A0_i_Pallej%C3%A0

TEXT: Neus Català i Pallejà (Els Guiamets, 6
d'octubre de 1915- 13 d'abril de 2019) va ser una
activista antifeixista catalana, membre de les
Joventuts del Partit Socialista Unificat de Catalunya
(PSUC) durant la Guerra Civil espanyola. Va ser la
penúltima supervivent catalana viva del camp de
concentració nazi de Ravensbrück.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Neus_Catal%C3%A0_i_Pallej%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Els_Guiamets
https://ca.wikipedia.org/wiki/6_d%27octubre
https://ca.wikipedia.org/wiki/6_d%27octubre
https://ca.wikipedia.org/wiki/1915
https://ca.wikipedia.org/wiki/13_d%27abril
https://ca.wikipedia.org/wiki/2019
https://ca.wikipedia.org/wiki/Partit_Socialista_Unificat_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_espanyola
https://ca.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentraci%C3%B3_nazi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentraci%C3%B3_nazi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ravensbr%C3%BCck


NOM: Mercè Rodoreda
(jan B i anna)

FOTOGRAFIA

ENLLAÇ:https://ca.wikipedia.org/wiki/Merc%C3%A8_Rodoreda_i_Gu
rgu%C3%AD

TEXT: Es considera l'escriptora de llengua catalana contemporània
més influent, tal com ho testifiquen les referències d'altres autors a la
seva obra i la repercussió internacional, amb traduccions a més de
trenta llengües.

(Barcelona, 10 d'octubre de 1908 - Girona, 13 d'abril de 1983) fou
una escriptora catalana que va rebre, entre altres guardons, el Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes de 1980)

https://ca.wikipedia.org/wiki/Merc%C3%A8_Rodoreda_i_Gurgu%C3%AD
https://ca.wikipedia.org/wiki/Merc%C3%A8_Rodoreda_i_Gurgu%C3%AD
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/10_d%27octubre
https://ca.wikipedia.org/wiki/1908
https://ca.wikipedia.org/wiki/Girona
https://ca.wikipedia.org/wiki/13_d%27abril
https://ca.wikipedia.org/wiki/1983
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_d%27Honor_de_les_Lletres_Catalanes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_d%27Honor_de_les_Lletres_Catalanes
https://ca.wikipedia.org/wiki/1980


NOM:Maria Pepa Colomer  i Luque
(Carla P. i Mireia)

FOTOGRAFIA

ENLLAÇ:

TEXT: Amb 18 anys va obtenir la llicència de pilot i es va convertir
en la primera aviadora catalana de la història. L’esclat de la
Guerra Civil va arribar quan la Mari Pepa Colomer tenia 23 anys i
el seu primer vol militar el va realitzar el 2 d’agost del 1936.
Aquella primera missió va consistir a llançar fullets antifeixistes
sobre la ciutat de Barcelona

Maria Pepa Colomer Luque va néixer al 31 de març de 1913.
Va morir el 24 maig 2004 (amb 91 anys) Va morir fa 17 anys,
comptant des del 2004 fins al 2021.

https://beteve.cat/va-passar-aqui/maria-pepa-colomer/
https://beteve.cat/societat/lassociacio-adar-recupera-el-testimoni-dels-aviadors-de-la-republica-i-difon-la-seva-tasca/


NOM: Anna Veiga
(Martí i Anouar)

ENLLAÇ:https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zc0Msp
OTirPMGD04krMy0tUKEvNTE8EAF9GB84&q=anna+veiga&rlz=1C1
GGRV_caES784ES841&oq=Anna+Ve&aqs=chrome.1.69i57j46j0l3j4
6j0.19895j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

TEXT:
Anna Veiga Lluch és una biòloga, investigadora i professora
universitària; especialitzada en reproducció assistida, embriologia
clínica, genètica reproductiva i bioètica; així com en l'estudi de les
cèl·lules mare i les seves aplicacions clíniques en el tractament de les
malalties degeneratives.

NOM: ANNA FRANK
(Enric)

ENLLAÇ: https://www.annefrank.org

TEXT:
És coneguda per ser l’autora del llibre (Diari d’Anna Frank), un diari que li van regalar quan va
fer 13 anys, on explica les seves vivències abans i durant el temps que va estar amb la seva
família i uns amics amagats, durant l’ocupació nazi als Països Baixos en l'època de la Segona
Guerra Mundial.

Anna Frank va néixer a Frankfurt (Alemanya) el 12 de juny de 1929, va morir de tifus el mes de
febrer de 1945 a Bergen-Belsen (Alemanya) un camp de concentració nazi.

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zc0MspOTirPMGD04krMy0tUKEvNTE8EAF9GB84&q=anna+veiga&rlz=1C1GGRV_caES784ES841&oq=Anna+Ve&aqs=chrome.1.69i57j46j0l3j46j0.19895j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zc0MspOTirPMGD04krMy0tUKEvNTE8EAF9GB84&q=anna+veiga&rlz=1C1GGRV_caES784ES841&oq=Anna+Ve&aqs=chrome.1.69i57j46j0l3j46j0.19895j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zc0MspOTirPMGD04krMy0tUKEvNTE8EAF9GB84&q=anna+veiga&rlz=1C1GGRV_caES784ES841&oq=Anna+Ve&aqs=chrome.1.69i57j46j0l3j46j0.19895j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zc0MspOTirPMGD04krMy0tUKEvNTE8EAF9GB84&q=anna+veiga&rlz=1C1GGRV_caES784ES841&oq=Anna+Ve&aqs=chrome.1.69i57j46j0l3j46j0.19895j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.annefrank.org


NOM: Rosa Parks
(Laia M.)

ENLLAÇ:https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks

TEXT:
Rosa Louise McCauley Parks1 (Tuskegee, Alabama 4 de febrer de
1913 - Detroit, Michigan, 24 d octubre de 2005), va ser una activista
afro-americana, figura important de el moviment pels drets civils als
Estats Units, especialment per haver-se negat a cedir el seient a un
blanc i moure a la part posterior de l'autobús a Montgomery,
Alabama (Estats Units), l'1 de desembre de 1955. Per tal acció va
acabar a la presó, el que es cita freqüentment com l'espurna de el
moviment, i se la reconeix com «la primera dama dels drets civils», 2
3, si bé ja existia un precedent d'una altra jove dona, Claudette
Colvin, que havia estat arrestada per la mateixa causa el 2 de març
de el mateix any, el de Irene Morgan deu anys abans o el d'Anada B.
Wells 71 anys abans.

https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks

