
Estimats Reis d’Orient, 

Ja que per a vosaltres tot és possible, les nenes i els nens del Consell dels Infants de Badalona us fem
arribar aquests desitjos:

Volem que porteu una joguina a tots els nens i nenes de Badalona i d’arreu del món. Si pot ser, una consola
PS5 per a tots els Centres Oberts.

Volem que tothom pugui accedir a la sanitat, tenir metges, medicaments, salut. Desitgem que el món superi
la  pandèmia  del  coronavirus.  Volem que  lluitem  tots  junts  contra  la  COVID-19,  que  siguem  tots  més
responsables amb les mesures, que la gent es posi la mascareta i que hi hagi molta salut. Volem que surti
una vacuna i que tornem a la nostra vida quotidiana i poder ajuntar-nos amb la família i els amics.

Volem que s'acabi la pobresa i que totes les persones del món tinguin una vivenda, un lloc digne on poder
viure, i accés a cinc menjars al dia. Volem que al 2021 ningú es quedi sense sostre.

Desitgem que els humans tinguem cura del planeta i siguem  més respectuosos amb el medi ambient, la
natura, els animals i les plantes. Volem que el mar estigui més net. Volem que tinguem empatia cap els
animals, que els tractem bé, que no hi hagi maltractament animal, que els adoptem enlloc de comprar-los,
que no els abandonem, i que els ajudem quan hi hagi incendis.

Desitgem que tothom tingui les mateixes oportunitats per viure bé, feliços i en pau. Volem que els béns de
subsistència arribin i es garanteixi  una vida saludable i segura per a tothom.

Volem que les cues de l’atur deixin d’existir i es garanteixi un treball amb prou salari per poder viure, no
només per subsistir.

Volem que no existeixi la discriminació entre les persones, perquè aprenguem a conviure i a acceptar-nos
tal i com som.

Volem la igualtat de gènere i que l’aconseguim, i que es respecti la diversitat. Volem lluitar tots contra el
racisme per a que s’acabi.

Volem que  tots  els  nens  i  nenes  puguin  rebre  una  educació  de  qualitat  i  adequada,  perquè  puguem
entendre millor tot el que ens envolta.

Ens agradaria que les nostres escoles poguessin estar obertes i disponibles més hores per poder jugar amb
seguretat, trobar-nos amb els nostres companys i amics fora de l’aula, i per tenir a l’abast les coses que ens
ajuden a aprendre: llibres, ordinadors

Volem gaudir de la família i que tothom en tingui una que l'estimi i cuidi.

Desitgem que es pugui acomplir tot això i que siguem feliços. Moltes gràcies, ens portarem bé i farem tot el
que sigui per a que tots aquests desitjos es facin realitat. 

Volem que tots els nens del món s'ajuntin i que el món sigui millor!

Badalona, 14 de desembre de 2020


