
Imaginem històries                                                              
Material per al professorat: Història dels personatges                                    http://www.observatori.org/paula/ 
 

 

 Nom,  
origen i ocupació 

Història del personatge  
(fes clic en els textos subratllats per accedir a les fonts d'informació) 

  
1 

 
Fátima,  
Marroc 
Estudiant 

La imatge és un fotograma del curmetratge “Hiyab”, de Xavi Sala, visionable en Webislam, 
on s'hi troba també una entrevista amb l'autor Xavi Sala.  
El visionat del curmetratge permet esbrinar la raó de la seva tristesa. La Lorena és una 
actriu però li podem posar el nom i la història d'altres nenes que han viscut aquesta situació, 
com la Fátima Elidrisi.  
 

2 

 
Fátima Hamed 
Hossain 
Ceuta 
Llicenciada en Dret i 
Política 

Fatima Hamed té 29 anys i va néixer a Los Rosales (Ceuta) 
És advocada i la número 4 de la llista de UDC-IU. Diu que s’ha posat en política per treballar 
per a totes i tots els ceutís: “jo veig persones i capacitats, no cristians, musulmans…, quan 
veiem a tots els ceutís com persones, com individus, independentment de la religió de 
cadascú, haurem guanyat molt terreny”. Té parella i dos fills i assegura que gràcies al 
recolzament dels seus pares, al seu company i a moltes hores d’esforç ha pogut estudiar, 
treballar i atendre la família.  
A vegades és molt difícil conciliar feina i família però també per això està en política, perquè 
la igualtat entre homes i dones sigui factible.  
Font: El Pueblo de Ceuta, 9/5/2007 
 

3 

 
Lubna al Qasimi 
Emirats Àrabs 
Units 
Llicenciada i Ministra 
d’Economia d'EAU 

Lubna al Qasimi és la ministra d’Economia dels Emirats Àrabs Units (EAU), essent la 
primera dona que arriba a aquest càrrec. És filla d’una de les famílies reials i afirma que des 
de petita mai va voler una vida de palau. Es va revelar molt aviat i va aconseguir anar a 
estudiar a Califòrnia. En graduar-se, va treballar com enginyera informàtica en una 
companyia índia on era l'única dona i l'única persona àrab. Necessitava demostrar-se a sí 
mateixa i als altres que podia aconseguir coses gràcies al seu treball i al que sap, i no 
gràcies a qui fos la seva família. Posteriorment va treballar en vàries empreses fins arribar a 
ser ministra. Utilitza la vestimenta tradicional negra del seu país. 
Font: ELPAIS.com, 16/12/2007 
Foto: Islamic Funds World 
 

4 

 
Saida Harrak 
Marroc 
Agent 
d’assegurances 

Saida Harrak va néixer a Tànger (Marroc) al 1977 i va anar a viure a Barcelona (Catalunya) 
quan tenia 5 anys. És agent d’assegurances i acaba d’obrir una oficina asseguradora a 
Viladecans. 
Es defineix com a feminista i defensa la llibertat de les dones per decidir. Defensa que portar 
el mocador islàmic és una qüestió de fe i denuncia que és una aposta difícil a Catalunya 
perquè el nivell d’intransigència és molt alt. Se’l va posar arran d’una operació a l’oïda 
perquè no havia d’agafar fred. Va durar dos dies. Va veure com tot, degut a portar mocador, 
es transformava al seu voltant. Per exemple, una dona es va canviar de lloc per no asseure’s 
al seu costat en el tren. Li molesta que, pel fet de ser musulmana, hagi de passar-se el dia 
justificant-se per tot el que fan altres musulmans. “Soc musulmana i sols he de respondre 
dels meus actes”. 
Font: elPeriódico.com, 15/2/2007 
 

5 

 
Thaer Fayed Bawad 
Jordània 
(d'ascendència 
palestina) 
Futbolista 

Thaer Fayed Bawad fill d’emigrants palestins va néixer a Amman (Jordània) al 1985. Sent 
un nen es va anar a viure a Barcelona (Catalunya) amb la seva família. Compagina la 
carrera futbolística amb la universitat. El seu ídol és Rivaldo i els seus companys diuen que 
s'hi assembla tant físicament com en la manera de jugar. Comenta que “Zidane és el més 
gran, és un geni jugant a futbol, però després és una persona agradable i propera, un 
exemple per els joves. Per això és tant estimat a tot arreu i sobretot al seu país”. Creu que el 
futbol és una excel·lent manera d’unir els pobles, tema en el que és especialment sensible. 
Vol ser optimista, pensar que tot tindrà la millor solució i que la pau està propera. 
Ara juga en l’Hospitalet i la seva trajectòria professional, fins ara, ha estat la  següent: 
Cornellà Juvenil, R. Madrid Juvenil, Real Madrid "C", Real Madrid Castilla i FC Barcelona 
"B". També juga amb la selecció jordana. 
Foto: Real Madrid C.F. Web Oficial 
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