
 CARTA A SES MAJESTATS

Us demanem si us plau, si podeu complir-nos aquests desitjos: 
- Que hi hagi més caps dones, directores (de marketing, escoles, programes...),
presidentes i alcaldesses. I que a les feines li paguin igual a una dona que a un
home. 
- Als videojocs el protagonista sempre és un noi i ens agradaria que hi hagués
noies protagonistes. També que hi hagi més igualtat en les competicions de
videojocs (que participin tant nois com noies). 
- La majoria de vegades les persones que netegen els llocs solen ser dones i
sempre són anomenades “dones de la neteja” i nosaltres desitgem que aquest
any hi hagi més homes que netegin.
- Que els colors no estiguin qualificats per gènere. Que als anuncis de joguines
roses surtin nens i als anuncis de joguines blaves surtin nenes i que no hi hagi
“coses de nenes” roses (princeses, fades, unicorns…) i “coses de nens” blaves
(cotxes, cavallers, superherois…).
- Que hi hagi més roba unisexs a les botigues més populars. És a dir, que a les
botigues no hi hagi separacions de roba de nenes i de nens. 
- Que a l’hora de parlar es parli tant en masculí com en femení .
- Que a les extraescolars hi hagi més nenes a futbol i més nens a patinatge
artístic. I que es pugui jugar en equips mixtes als esports.
- Per últim, volem que no hi hagi més masclisme al món! 

Estimades ses majestats,
aquest any les nenes i els nens de 6è de l’escola Fructuós Gelabert estem veient
que hi ha molta desigualtat de gènere i això està molt malament i per això
desitgem que en tot el món hi hagi igualtat i que la dona tingui la mateixa
importància que l’home. La gent comença a conscienciar-se sobre el tema, però
encara hem de treballar i fer projectes com aquest perquè acabem sent una
societat sense estereotips de gènere. Creiem que hi hauria d'haver un
conscienciament per part de totes les escoles perquè des de petits ja tinguem la
mentalitat d’igualtat de gènere.

Classe de 6è Entre Pinyes


