
DONES QUE INSPIREN 

La mare Teresa de Calcuta ens inspira per la seva bondat i el seu compromís d’ajudar els 

més necessitats donant roba, menjar i un sostre per viure. 

 

Imatge de Sambeet D en Pixabay 
 

 

Admirem  Frida Kahlo pel seu art i per la seva força. Ha estat una artista molt innovadora i 

s´ha transformat en una icona de dona forta. 

 
Imatge d’Anke Sundermeier en Pixabay  

 

Ariana Grande és una cantant que impulsa la igualtat de gènere entre homes i dones i els 

de la comunitat lgbt. Sempre està infosa d’energia positiva. 
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Admirem Madame Curie per la seva tasca científica i per ser la primera dona a guanyar dos 

premis Nobel de física i de química. 

 

 
Imatge d’OpenClipart-Vectors en Pixabay 

 

Margaret Thatcher, pel seu caràcter i esperit de força i abnegació pel seu treball i el gran 

lideratge que ha tingut a Europa. 

 

 
Imatge de WikiImages en Pixabay  

 

Karol G. és una cantant colombiana. Té 30 anys.  Viu a Miami,  i des de molt nena va 

començar amb la música. Avui dia domina el gènere urbà i es d’una comuna molt humil de 

Medellín. És una dona que s´admira per la seva gran noblesa. 
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Diana de Gal·les, per la seva noblesa, senzillesa, elegància i perseverança en ajudar els més 

necessitats. 
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En l'esport: Luciana Aymar. És argentina i va jugar amb la selecció d'hoquei herba. Va ser la 

millor jugadora del món per molts anys. Ella inspira jugadores més petites a voler jugar a 

l'hoquei i arribar a Las Leonas. És un model a seguir en aquest esport. 
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Santa Maria Laura de Jesús Montoya Upegui, coneguda com a mare Laura. Va ser una 

educadora i missionera catòlica fundadora de la congregació de les missioneres de Maria 

Immaculada i de Santa Caterina de Siena. Va ser canonitzada el 2013. 
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Angela Merkel, per la seva gran forma de prendre les decisions pel bé comú del seu país, 

amb molt de caràcter, força i valentia davant els conflictes que ha enfrontat. 
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Ens inspira Angelina Jolie per la seva bellesa i intel·ligència. És una dona sensible i molt 

bona perquè fa ajuda humanitària. 
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