
Amb motiu del Dia de les Dones (8 de març), el grup de dones d’Osonament 
s’ha posat a la pell de dotze dones que han fet història amb l’objectiu de 

divulgar les seves aportacions i generar referents femenins.

Us convidem a mirar atentament les pàgines d’aquest calendari, a conèixer 
de més a prop aquestes dotze dones referents, però també a les set dones 

d’Osonament que les han caracteritzat amb il·lusió, respecte i estima.

Aquesta activitat s’inclou en la programació de l’Oficina Tècnica d’Igualtat de 
Gènere i LGTBI+ de Vic-Osona, de l’Ajuntament de Vic.

DOTZE DONES
QUE HAN FET HISTÒRIA

CALENDARI 
8.3.2023 - 8.3.2024



Marina Sol caracteritza a Anna Frank
Anna Frank va ser una adolescent alemanya jueva, que va morir al camp de concentració de Bergen-Belsen l’any 
1945. Mentre romania amagada amb la seva família durant l’ocupació alemanya d’Amsterdam, va escriure un diari 
personal que anys més tard es va convertir en un dels llibres més famosos de la història: “Diari d’Anne Frank”.
1929-1945

“Qui és feliç, farà feliços als altres”

març 2023
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La Soraya caracteritza a Frida Kahlo
La pintora Frida Kahlo va néixer el 1907 a Coyoacan (Mèxic), on va morir el 1954. Després d’una infància amb problemes greus de salut i un 
accident que la va deixar postrada al llit quan només tenia 18 anys, va començar una destacada trajectòria com a artista. Els seus quadres 
reflectien el seu dolor físic, la tempestuosa relació amb el seu marit Diego Rivera, els seus ideals comunistes i la seva concepció de la dona.
1907-1954

“Peus, per què els vull, si tinc ales per volar”

abril 2023



La Rosa caracteritza a Marilyn Monroe
A la dècada dels anys cinquanta, l’actriu, cantant i model nord-americana Marilyn Monroe, va denunciar a 20th Century Fox, va lluitar contra els rols de gènere, va 
assenyalar l'assetjament sexual que es produïa als estudis i va obrir la seva pròpia productora de cinema, avançant-se al feminisme dels anys 60 i a moviments 
de denuncia com el 'Me Too'. El seu magnetisme, sumat a les tèrboles circumstàncies de la seva mort, la van convertir en un mite que continua fascinant el món.
1926-1962

“No vaig canviar, només vaig aprendre i aprendre no és canviar, és créixer”

maig 2023



La Rosa caracteritza a Marie Curie
Marie Curie va ser una física i química polaca, nascuda el 1867 a Varsòvia, que va revolucionar la ciència amb els seus estudis sobre radioacti-
vitat i els elements radioactius. És una de les dones científiques més conegudes de tots els temps, i la primer i única persona que ha rebut dos 
premis Nobel en dues especialitats diferents: Física i Química. Durant la seva vida, sempre va defensar el tracte igual entre dones i homes.
1867-1934

“Res en aquest món ha de ser temut..., només entès. Ara és el moment de comprendre més, per a que puguem témer menys.”

juny 2023



La Jessica caracteritza a Katherine G. Johnson
Katherine G. Johnson va néixer el 1918 a Virgínia Occidental. Física, científica i matemàtica, va contribuir a l'aeronàutica dels Estats Units i als 
programes espacials de la NASA, com les missions Apolo a la Lluna. Concretament, és l’artífex dels càlculs matemàtics que van fer possible el primer 
aterratge de l’home a la Lluna al 1969. És tot un símbol de superació de barreres tant racials com de gènere en el món de la ciència i la tecnologia.
1918-2020

“No tinc un sentiment d’inferioritat, mai l’he tingut. Sóc tan bona com qualsevol persona, però no millor”

juliol 2023



La Memi caracteritza a Angela Davis
Angela Davis és una filòsofa, política marxista, activista afrodescendent i professora emèrita de Filosofia del Departament d’Història de la Consciència de la Universitat de Califòrnia 
des de 2008. Figura clau del feminisme i el moviment per la pau, és considerada una de les grans lluitadores pels drets humans contra la discriminació de gènere i racial.
1944

“No estic acceptant les coses que no puc canviar, estic canviant les coses que no puc acceptar”

agost 2023



La Mireia caracteritza a Vivienne Westwood.
Transgressora, rebel i fervent defensora del medi ambient, Vivienne Westwood va ser l’artífex principal de l’estètica punk i New Wave 
durant la dècada dels setanta del segle passat al Regne Unit. Amb freqüència va portar a l’extrem provocadores creacions que mai van 
deixar indiferent la indústria de la moda, que ella va denunciar públicament pels seus efectes nocius en el medi ambient.
1941-2022

“L’únic efecte possible que una persona pot tenir en el món és a través d’idees impopulars”

setembre 2023



La Rosa caracteritza a Cleopatra
Cleopatra és una de les dones més famoses de la història. Va néixer l’any 69 a.C a la capital d’Egipte, Alexandria. Considerada l’última reina d’Egipte, va ser 
molt estimada pel seu poble, entre d’altres motius, per la seva estima a la història i cultura del seu poble. Va ser una brillant diplomàtica, dominava set idiomes 
i tenia destacades habilitats comunicatives. També va destacar en l’escriptura de tractats mèdics. “Si m’estimeu de veritat, digueu-me quant m’estimeu”

octubre 2023



La Jessica caracteritza a Anna Bolena
Anna Bolena fou reina consort d'Anglaterra pel seu matrimoni amb Enric VIII i mare de la reina Elisabet I. Amb una gran personalitat, va destacar 
en el cant i en la composició musical. És popularment coneguda per haver estat decapitada sota l’acusació d’adulteri, incest i traïció, tot i que 
està extensament acceptat que era innocent d’aquests càrrecs, essent reconeguda més tard com a màrtir en la cultura protestant anglesa.
Es creu que va néixer entre el 1501 i el 1507 i va morir el 1536

“No li donaré feina, el botxí és un expert i el meu coll molt fi”

novembre 2023



La Rosa caracteritza a Janis Joplin
Janis Lyn Joplin era cantant de rock and roll i blues. La seva veu i el seu esperit rebel, la van convertir en una de les artistes més estimades del moviment 
contracultural de la dècada del 1960. És considerada la primera dona estrella del rock and roll. Els seus discs es troben entre els més venuts de la indústria musical.
1943-1970

“És difícil ser lliure, però quan funciona, val la pena”

desembre 2023



La Soraya caracteritza a Benazir Bhutto
Benazir Bhutto va ser la primera dona que va esdevenir presidenta d'un país de majoria musulmana, Pakistan, i també la persona més jove a dirigir un estat musulmà amb només 
35 anys. Durant la seva carrera, va manifestar la seva preocupació pels assumptes socials i la salut de les dones, i va anunciar plans per establir comissaries de policia, bancs, 
jutjats i programes de desenvolupament destinats a les dones del Pakistan. El 27 de desembre de 2007 va ser assassinada mentre participava en un acte electoral.
1953-2007

“Per fer la pau, s’ha de ser un líder sense interessos. Per fer la pau, una s’ha de comprometre”

gener 2024



La Mireia caracteritza a Virginia Woolf
Virginia Woolf és considerada una de les principals escriptores i assagistes britàniques del segle XX, i una figura destacada en la lluita pels drets de les dones. La seva tècnica 
narrativa del monòleg interior i el seu estil poètic, destaquen com les contribucions més importants a la novel·la moderna. En les seves obres parla de feminisme, de la injustícia 
sexual i intel·lectual que vivien les dones de la seva època, de salut mental i de sexualitat. És autora de llibres com La senyora Dalloway i Una cambra pròpia.
1882-1941

“No hi ha barrera, pany, ni forrellat que puguis imposar a la llibertat de la meva ment”

febrer 2024



març 2024
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