
 

  

LA BIANCA I EL PODER 

DE SER DONA 
ÀLEX 

La historia va de que hi a una adolescent de 13 anys que cada dia ve el seu avi i la maltracta 

però un dia aconsegueix que tots i totes tinguin drets tan com homes, dones, avis, avies, nens i 

nenes  

 



Quan la Bianca  tenia quatre anys se li  havia mort la mare. I ara que te tretze anys la 

pot veure però amb esperit. Un dia a les vuit i mitge del vespre, la Bianca estava a la 

seva habitació parlant amb la seva mare, i la mare li deia a la Bianca –Bianca has de 

ser forta i lluitar per totes les dones que pateixen pels homes- La mare de la Bianca 

cada nit li repetia això. Després el pare de la Bianca la va cridar per anar a sopar, i la 

Bianca es va acomiadar  de la seva mare –Adéu mama fins demà- Va anar a sopar 

amb el seu germà i el seu pare. I quant estaven sopant de cop, obren la porta molt 

molt fort, i resulta que era el avi de la Bianca que estava que avia begut molt, i sempre 

la maltractava (el avi es molt masclista) el seu germà intentava ajudar-la igual que el 

pare però no van poder després la Bianca va quedar tota plena de morats i va quedar 

inconscient. El pare la va portar al llit, al dia següent la Bianca estava esmorzant i no 

recordava res, i el seu pare li va dir lo que va passar i la ella es va posar a fer 

mocadors vermells i blancs i polseres que deien: tots hem de tenir drets! Es va passar 

dies i dies fent 500 polseres i mocadors meso menys 2 mesos fins i el dia que les va 

acabar va sortir a la plaça d’Itàlia 

I va començar a cridar –TOTS TENIM DRETS!- i quan hi havia gent cridant – tots 

tenim drets- va començar a repartir mocadors i polseres. Un rato després va vindre la 

policia i va fer fora a tota la gent menys la Bianca, i quan van marxar tots la policia li va 

dir- aquesta vegada no farem res però a la pròxima et tindrem que arrestar-. La Bianca 

va anar a casa sense rendir-se i aquell mateix dia va agafar el cotxe del seu pare i va 

començar a conduir ( en aquell moment les dones no podien fer res ja sabeu) Bueno 

seguim, va agafar  el cotxe i va penjar un video al youtube conduint, moltes dones ho 

van veure i van començar a fer lo mateix. La policia va parar a la Bianca, i la van posar 

a la presó per 5 anys, aquells anys va estar planejant una manifestació per els drets   

de les dones.  Quan van acabar els 5 anys de estar a la presó eren els dies de triar qui 

seria el pròxim president. era el moment de la Bianca es va disfressar d’home ( per 

que les dones no podien ser presidentes) i es va presentar. Al cap d’uns dies es va 

anunciar el guanyador i va guanyar l’Albert ( la Bianca) i al cap d’uns dies la Bianca va 

revelar qui era en realitat, i va fer que tots tinguem els mateixos drets tan com homes, 

dones, avis, avies, nens i nenes 
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