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Prehistòria
Dels colors cal ser un bon mestre
per fer pintura rupestre.

Imperi egipci
La dona egípcia podia escollir marit
igual que escollia el seu vestit.

Imperi egipci
A l’antic Egipte la dona
podia arribar a ser faraona.

Edat clàssica
Hipàtia d’Alexandria,
dona sàvia en matemàtiques i filosofia,
la gent sempre et recordaria.

Món medieval (Beguines)
Les Beguines la llibertat buscaven
i a tot arreu ajudaven.

Món medieval (Guerreres)
Dones guerreres
n’hi ha a totes les eres.

Món medieval (Bruixes)
Les bruixes remeis buscaven
i de fer màgia les acusaven.

Món medieval (noblesa)
Defensant ideals i conviccions
les dones pageses o de la noblesa
van lluitar amb fermesa.

Renaixement (Christine de Pizan)
En la teva obra Llibre de la ciutat de les dames
drets de ciutadania per a les dones reclamaves.

Renaixement (Puellae Doctae –
Nenes sàvies)
Les nenes sàvies estudiaven
i el paper de les dones reivindicaven.

Entre el renaixement
i la il·lustració (Juliana Morell)
Amb quatre anys d’edat
ja estava preparada per fer un debat.

Il·lustració / Revolució Francesa
(Marxa de les Dones a Versalles)
La marxa de les dones a Versalles va
significar que a la Revolució també
van participar.

Il·lustració / Revolució Francesa
(Mary Wollstonecraft)
La vindicació dels drets de les dones
pot ser considerada la primera obra
feminista valorada.

Il·lustració / Revolució Francesa
(Olympe de Gouges)
Dona valenta i arriscada,
per les seves idees polítiques fou
guillotinada.

s. XIX (Sufragistes)
Van haver de lluitar i es van manifestar
per aconseguir el dret a votar.

s. XIX (Sojourner Truth)
Va ser feminista i abolicionista
va lluitar pels drets de les dones conquistar
i per l’esclavitud acabar.

s. XX (Dones a les fàbriques
– Origen 8 de Març)
Les dones a les fàbriques lluitaven pels
drets laborals per ésser tractades iguals.

s. XX (Las Sinsombrero)
Pensadores i modernes, del barret
han renegat com a gest de llibertat.

s. XX (Dret al propi cos)
El dret a decidir sobre el propi cos
reivindiquem i per això lluitem.

...
s. XX (Professions masculinitzades)
Alice Ball, amb només 23 anys,
era una química que va investigar
i la cura contra la lepra va trobar.

s. XXI (Me too)
Nosaltres sempre podrem
si de les mans ens agafem.

s. XXI (Sororitat)
Totes ens ajudarem com si fóssim una
perquè la nostra lluita també és comuna.

Món medieval (Religioses)
Les abadesses molt sàvies eren
i una gran feina feren.

Construïm-ho
plegades!

El futur està pendent d’escriure...
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