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Benvolgudes Ses Majestats, 

Els nens i nenes de 6èB Galaxy Oak, de
l'Escola Fructuós Gelabert.

Som un grup de 6è de l’escola Fructuós Gelabert de Barcelona. Us escrivim aquesta carta 
per dir-vos una sèrie de desitjos o propostes que millorarien la relació en el dia a dia de 
les nenes i nens, dones i homes. Encara que la situació vagi cap a millor hi ha moltes coses 
a canviar. 
Oi que per Nadal normalment és l'àvia la que fa uns àpats espectaculars? Doncs aquest any 
volem veure els avis cuinar. 
Per què la tradició és un Tió? També volem tiones a la Fira de Santa Llúcia !!
Ens agradaria que el Pare Noel no es quedi tot el protagonisme, que també puguin haver-hi 
personatges importants nadalencs que siguin femenins. Tenim altres desitjos com ara que 
els colors no tinguin sexe ( els colors són de tots i totes) i que no cal sexualitzar els ca-
tàlegs perquè sempre són Rosa o Blau qui els separi es un babau! 
Les joguines tampoc no estan d’acord que un batman no pugui anar amb faldilla i que una 
barbie no pugui anar amb corbata, per això demanem que les joguines puguin ser usades 
per qui vulgui ( amb opcions diferents per a tothom). Necessitem que hi hagi més presència 
de dones en el món científic o més homes en feines com les de neteja o cura de persones. 
També ens agradaria que a les botigues no separessin les seccions per colors. I que no jut-
jessim a les persones per la roba que porten. Que hi hagués llibertat per triar ja sigui jugar 
a nines o a superheroïnes. 
Ens agradaria que el futbol masculí i el futbol femení tinguessin la mateixa importància in-
dependentment de qui el jugui. Volem que hi hagin més professors (nois) i més científiques 
(noies), que qualsevol càrrec important també pugui està presidit per dones. També que les 
dones puguin pendre les seves pròpies decisions, com ara amb qui es volen casar, encara 
hi ha països on els pares trien amb qui s’han de casar. 
No volem que les dones siguin menyspreades per ser dones. 
Sabem que la publicitat té molta força i moltes vegades no ens agrada el que diu ( als anun-
cis de cotxes sempre surten homes conduint, i als anuncis de neteja de la llar sempre 
dones). 
Aquest nadal volem que en el pessebre hi hagi una caganera, una bebé jesús, una pastora, 
un home que netegi la roba… en fi tots podem fer de tot.

Moltes gràcies per la vostra atenció, esperem que sigueu capas@s
de complir les nostres peticions i les de moltes persones del planeta.

IGUALTAT DE GÈNERE!!! 


