
Dimecres, 1 d’Abril del 2020.        Dia 19 de confinament

Estimada sanitària,
Jo soc la Sara, una alumna de 4t d’ESO de l’INS Vila de Gràcia, però a part d’això, soc una
persona  que  observa  la  situació  i  pensa  en  com  podria  ajudar,  que  durant  aquestes
setmanes he entès que l'únic  que puc fer,  és donar les gràcies a aquella  gent  que pot
ajudar. No sé a qui li arribarà aquesta carta; no sé si ets un noi o una noia, no sé si ets
rossa o morena, no sé si ets sensible o ets més forta, i tampoc sé de quina manera t’afecta
aquesta situació, però tot i això, sé que agraïràs una carta com aquesta, que et donarà
ànims.

Potser per a tu la societat sana només és una utopia perfecte, però gràcies a gent com tu,
per a mi és més que això, per mi això és una realitat futura, una realitat molt esperada, i que
quan arribi recordaràs aquesta carta, i en aquell moment obriràs els ulls i veuràs el món sa.
Pensarà;  que  m’ha  de  dir  una  noia  de  15  anys  sobre  la  vida,  però  m’agradaria  que
pensessis que tu no et quedes a casa, per d’aquesta manera permetre que altres persones
puguin tornar a la seva sanes. Una altra cosa que m’agradaria que sapiguessis és que no
estàs sola, de fet, no esteu soles, sé que vosaltres feu molt més que jo en avançar, i que
ara llegiràs això i pensaràs que no és res, però aquí a casa meva, de tant en tant fem taller
de mascaretes, hem après com fer-ne amb tela i gomes o fils, i a part de donar-li a la meva
iaia, les repartim. També hem fet un taller de desinfectants, ja que no en queden enlloc, i
també li hem donat un a la meva iaia i la resta els hem repartit. També dir-te que jo estic
confinada a una casa que està a les afores del poble, i que tot i això, cada dia a les 20.00h
sortim a aplaudir nosaltres i dues veïnes més.

Dit tot això, que sé que és molt, espero que aquesta carta t’hagi agradat molt i t’hagi donat
ànims a continuar endavant, a no parar fins que aquest virus sigui només un record llunyà, i
puguem explicar a fills i néts el que vam viure. També espero que la tinguis en compte, ja
que haver escrit això també ha estat molt importat per mi.

Atentament,
Sara Viu.


