
 CARTA DE L’ALAN A TOTA LA COMUNITAT ESCOLAR DEL FRANCESC MACIÀ 

 

Hola, sóc l’Alan!!! 

Ja estic a casa i escric aquesta carta perquè estic millor del transplantament de medul·la  i 

totes les químios, i volia que ho sabéssiu. 

El camí ha estat molt llarg, difícil  i avorrit. Ara ja estem quasi al final, tot i que encara falten 

revisions, controls d’analítiques i medul·la . 

Ara mateix no podré tornar a l’escola mínim fins d’aquí 8 mesos, així que segurament l’any 

pròxim  tornaré a sisè . 

COSES QUE HE APRÈS: 

- A l’hospital: 

L’hospital és molt avorrit quan no pots sortir de l’habitació, però quan pots sortir i anar a la  

saleta dels voluntaris ja no ho és tant. Gràcies a això, valoro poder estar a casa meva  i sortir al 

carrer.  

- Els metges i les infermeres: 

Són persones que ajuden a altres persones, són molt divertits i sempre estan per tu. 

- La família: 

És molt important perquè sempre ha estat amb mi cada dia i sempre m’ajuden i m’animen.  

He après que això ho fan perquè m’estimen moltíssim, gràcies a ells, que estan amb mi, ho he 

viscut millor que si no hi haguessin estat.  

Estimar les persones fa que fem coses per ells, fins i tot plorar com jo, quan escric això. 

- Gent de l’escola: 

Ara mateix sento com molta gent es preocupa per mi ( Mestres, companys, amics, les profes 

del menjador, conserge i secretaria...) tot el seu suport m’ajuda molt perquè estic recolzat. 

- Juan: 

M’ ha ajudat molt.  

Sempre deia que havia de seguir el camí i que passaríem per dies bons i dolents i tots 

comptaven. 

Ara el camí ja està a prop d’acabar. En Juan també deia que totes les pors que pensem que 

avui són el pitjor que ens pot passar, demà seran pors superades, com ja havia fet en el passat 

altres vegades.  



Sempre està ajudant-me amb el cole i m’ensenya coses. 

Gràcies a tots per haver-me recolzat tant.  M'heu ajudat moltíssim.  

Alan. 

 


