
Hola! Em dic Fàtima i soc del Marroc,
de la ciutat de Tànger. Tinc 5 anys i vaig
a l’escola on tinc molts amics i amigues.
L’altre dia els pares em van dir que han
escollit el meu marit i que em casaré
quan tingui 10 anys. Jo no em vull casar

perquè no podré anar a l’escola.

Les nenes hem de poder triar amb 
qui ens volem casar quan siguem 

més grans.
Sabeu què voldreu ser quan 

sigueu grans?



Bon dia! Em dic Blandine i soc de
Dapaong, al nord de Togo. Visc en
un poble molt petit on no tenim
escola, així que em llevo molt aviat
al matí i camino 1 hora per arribar
a l’escola. Cada matí agafo la
motxilla i un bidó. A casa no tenim
aigua corrent així que jo agafo
aigua de l’escola i després la porto
de tornada a casa sobre el cap.
A la tarda ajudo a la mare a la
cuina, rento la roba al riu i jugo
una estona amb els meus amics.

Les nenes han de tenir accés a 
l’aigua prop de casa. Vosaltres 

quan trigueu a arribar a 
l’escola?



Em dic Mariam i sóc de Síria, però visc al Líban.
Vaig marxar de casa meva de nit, amb la meva
mare i els meus germans. El meu pare està lluitant
a la guerra. Vam caminar durant molts dies fins que
vam arribar a la frontera del Líban. Ara vivim en un
camp de refugiats on no tenim llum i no puc fer els
deures gaire bé. Tenim una tenda dins el camp on
una dona ens fa classes. Com que la meva mare ha
de treballar del que pot jo m’ocupo de cuinar i
cuidar els meus germans.

Cal garantir entorns de seguretat a les nenes 
en àmbits vulnerables.

Si haguessis de fugir de la guerra què 
t’emportaries?



Hola em dic Raquel i sóc de San Juan
de Lurigancho un poblet del Perú. Amb la
pandèmia ens hem quedat sense escola i
com que no tenim internet ni ordinadors
no podem seguir les classes. Per sort el
govern ha ofert classes per la radio així
que cada matí abans de que surti el sol
agafo la radio la llibreta i l’esmorzar i pujo
a la muntanya per poder escoltar les
classes. A dalt fa molt fred i he d’escoltar
als mestres asseguda a una pedra tot el
matí.

Les nenes tenim dret a una 
educació de qualitat.

Tens ordinador a casa per veure a 
les mestres si et confinen?



Hola, em dic Martina i sóc de
Granollers, una ciutat de
Catalunya. Visc a casa amb els
meus pares i el meu germà
gran. M’agrada molt jugar a
futbol al pati però de vegades
no em deixen jugar perquè
soc una nena i diuen que no
se xutar. Quan no puc jugar al
quem’agrada estic trista.

Les nenes tenim el mateix 
dret que els nens de jugar 

al pati.
Al pati jugueu nens i 

nenes junts?


