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CARTES GUANYADORES  

 
Pol Cabestany Aixut (Lleida) 
 
 

Estimats Reis, enguany us vull demanar regals encisadors,  
d’aquells que mai no són als aparadors: 
un raig de sol, per al pardal que tremola; 
una catifa de violetes per al prat gelat; 
la solució del problema més enrevessat, 
una bona paga per al jubilat, 
doble mesada per al mestre pacient, 
l’oli barat i el pa regalat a tota la gent. 
 
I una muntanya de jocs i joguines 
que en lloc d’etiquetes i preus, 
duguin el nom dels nens i les nenes, d’aquí i d’arreu, 
que mai no han tingut res per Nadal 
i mai no han sabut que és un regal. 
 
Perquè si un sol vailet resta sense un detall, 
ni que només sigui un sol petit, 
el meu cor plora de pena i delit. 
 
Pol Cabestany Aixut 
P2 Caragols - Col·legi El Carme 
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ACCÈSSIT 

Classe dels petits 
Escola Creu del Batlle (Lleida) 
 

HOLA REIS MAGS! 
 
PER MILLORAR EL MÓN ELS NENS I LES NENES DE LA CLASSE DELS PETITS 
DE LA CREU DEL BATLLE HEM PENSAT DEMANAR: 

 
1. MENJAR PELS NENS I NENES POBRES. 
 
2. REGALAR UNA JOGUINA ALS NENS POBRES. 
 
3. PORTAR ROBA D'HIVERN PERQUÈ NO PASSIN FRED. 
 
4. COM QUE EL PLANETA ESTÀ QUASI DESMONTAT NECESSITEM UNS 

ASTRONAUTES QUE ARREGLIN EL MÓN. 
 
5. QUE NO TRENQUIN LA TERRA QUE ÉS MOLT BONA PERQUÈ FA MOLTS 

FRUITS I FA PLANTES. 
 
6. QUE ELS LLADRES NO TRENQUIN ELS VIDRES DE LES CASES I QUE 

VINGUIN ELS ALTRES POLICIES DELS ALTRES POBLES A AJUDAR-LOS. 
 
7. DEMANAR ALS REIS DE LA FEINA QUE FACIN OFICINES PERQUÈ TOTHOM 

TREBALLI I GUANYI DINERS. 
 
8. ALS LLOCS QUE HI HA GUERRA QUE ES DEMANIN PERDÓ. 
 
9. QUE ELS NENS QUE FACIN CAS ALS PARES I ALS PADRINS PERQUÈ SINÓ 

ELS PARES S'ENFADEN MOLT. I QUE DONIN MENJAR ALS SEUS FILLS. 
 
10. QUE ELS SENYORS QUE FAN MAL ALS GOSSO QUE NO ELS FACIN MAL 

QUE HO SINÓ NO ELS HI DEIXARAN TOCAR ELS SEUS FILLS. 
 

ESPEREM QUE ENS ESCOLTEU I FÉU QUE ALGUNA DE LES NOSTRES IDEES 
ES COMPLEIXI. 
 
MOLTS PETONETS, REIS MAGS!! 
 
ADRIÀ GUSTÀ, AIDA FERNÁNDEZ, DAVID PERELLÓ, HARSH SAINI, GERARD 
MARTÍN, MARINA MARTÍN, MANPREET SAINI, ABRIL MARTÍN I RUBÉN ROBLES. 
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Ana Lladós  

Estimats Reis: 

Un any més sou a punt d'arribar, i torna a ser hora de pensar en fer la vostra carta. 

Ja hem fet la de casa, no us penseu pas que repeteixo, però ara és el torn de la de 
l'escola, la que em permeto fer una mica per totes i tots els que la formem: alumnes, 
pares, personal i gent que hi té relació, que al cap i a la fi en sumem un bon grapadet!! 
No fos cas que algú se n'oblidi, i d'aquesta menera tindran també un bon desig per a 
ells. 

La meva escola és la Llar d'Infants Josep Borràs, plena d'alegria i esperit de nen durant 
el dia, però que perd el seu encant quan marxem i se n'apoderen aquells que només 
volen fer mal i la converteixen en el seu fortí per embrutar-la, robar i fer malbé la casa 
que tant cuidem. Doneu, Reis, a aquesta gent, una miqueta de sentit comú i sensibilitat, 
perque se n'adonin de que tot allò que deixen s'ho troben uns nens innocents, de 0 a 3 
anys i que no en tenen cap culpa. 

Us demano també salut per a totos: que el personal no hagi de faltar per malaltia i els 
nens es destarotin, que els pares tampoc es posin malalts i els petits no hagin d'anar 
com una pilota: ara ve un, ara ve un altre a portar-los i buscar-los... però sobretot que 
els nostres nens i nenes estiguin sans, perquè són ells la veritable ànima de tot el treball 
que desenvolupem. És una pena despenjar el telèfon per sentir: "Avui el meu nen no 
vindrà perquè té febre", "truco per avisar que la nena s'ha caigut i s'ha trencat el peu"... 
Però el pitjor és quan ens diuen que són a l'hospital, i sobretot en dates com aquestes, 
que són fetes per a ells i per gaudir-les a casa. 

M'agradaria també que s'arreglessin les situacions dels que ho passen malament. El 
darrer dia abans de vacances, una mare es va venir a acomiadar perquè han de tornar 
al seu país, doncs aquí ja no tenen treball ni esperança. En aquells ulls vaig poder veure 
la derrota, i no és just, després de deixar-ho tot per buscar un futut millor, haver de 
tornar amb les mans buides i el cor trist. Una mica de sort per aquests i els que es trobin 
en la seva situació, i que abans del dia 8 surti el seu sol, sinó ja marxen. 

També us demano idees innovadores, jocs de pati i alegria per a tots i, sobretot, que 
l'equip que hem aconseguit formar no deixi de ser mai un equip on tots els integrants 
vagin a una, pel bé de tots. 

L'any passat, en escriure-us la carta, estava a punt d'agafar el relleu en dirigir el camí de 
tots els que us acabo d'anomenar. Us dóno les gràcies perquè em vau deixar un bon 
sac de treball, de saber escoltar, de paciència i de mirada oberta. Amb tot això i l'ajuda 
del personal, la Llar ha anat canviant, tant d'aspecte exterior, com d'ambient humà, i 
quan els canvis es veuen reflectits positivament, una pensa que els Reis existeixen de 
debò. 

Una abraçada molt forta i fins sempre!!!! 


