
Carta a Ses
Majestats
Benvolgudes Ses Majestats, Planeta Terra, Pare Noel, Ajuntament, any 2021, Tió, 
Escola, Comissió de Gènere, amistats, famílies, mestres, companyes de l’escola i de 
la classe... Som la classe de Ballare, un grup de cinquè de l’escola Fructuós Gelabert.

Aquest any 2020 ha estat diferent. Hem viscut una pandèmia mundial, un 
confinament, portar mascaretes, moltes emocions diferents, rentar-nos les mans tot
sovint, fer moltes videotrucades, jugar molt a les màquines, estar més temps amb la
família o, al contrari, estar-ne menys . . .
A l’aula hem estat fent bullir l’olla. I creiem que fa falta més igualtat. Aquest món no
és just. Volem que s’acabi la pobresa, que ningú pateixi pel seu color de pell, per ser
migrant, refugiada o, senzillament, ser diferent. 
Us convidem a veure la cançó de Xiula amb la Clara Peya “Mirada Estràbica”. 
Ah! I que tampoc pateixin els animals. Volem que tothom sigui feliç!
Us ho volíem dir. Però ara us demanarem desitjos per aconseguir que tothom tingui
les mateixes oportunitats, independentment del seu gènere, de qui li agradi o de 
com vulgui ser.
Aquí teniu els nostres desitjos :
- Que deixin de separar la roba a les botigues segons si consideren que és
  de nens o de nenes.
- Que la gent estimi i accepti a les persones tal i com són.
- Que els lavabos siguin unisex.
- Que es deixi de diferenciar els colors per gènere.
- Que ens deixin portar la roba que volem.
- Que totes les persones cobrin el mateix per la mateixa feina.
- Que hi hagi nines que siguin masculines.
- Que es reparteixin de forma equitativa les tasques de casa i de criança.
- Que els anuncis no siguin sexistes i diferenciïn per gènere.
- Que surti la mateixa quantitat d’homes que de dones fent el mateix.
- Que tots els noms siguin no binaris. El meu nom no et dirà si sóc nen o 
  nena, això t’ho diré jo.
- Que tothom pugui portar el cabell que vulgui.
- Que els esports federats no es separi per sexe.
- Que les bicis no siguin diferents segons si ets nen o nena.
- Que no es valori més l’esport masculí que el femení.
- Que no es pressuposi el nostre gènere.
- Que no ens preguntin el sexe quan juguem a un joc online.
- Que respectin els canvis físics i ningú es rigui dels cossos de la resta . . .
- Que no es riguin per si t’agrada algú.
- Que es pugui ser amics/amigues de qui sigui amb llibertat.
- Que es pugui anar pel carrer i sentir-nos 100x100 lliures i respectades.
- Que es respectin els diferents vincles que creem.
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