
        Cartes amb cor 

 

Roda de Berà, 13/04/2020 

 

Avui en dia, escriure una carta d'agraïment a totes les persones que treballeu als serveis sanitaris 

sembla una feina fàcil. Treballeu sense descans, arriscant la vostra pròpia integritat per tal de 

garantir la nostra seguretat. Exposeu la seguretat de les vostres famílies per tal que els avis estiguin 

tot el temps possible al nostre costat. Us jugueu tot el que teniu per nosaltres.  

 

Per això penso que dirigir-vos unes paraules d'agraïment hauria de ser molt fàcil però, la veritat és 

que al meu pensament no hi ha paraules per descriure per la feina que esteu fent. No trobo les 

paraules correctes per tal de definir el vostre esforç i veient les imatges per televisió del que feu 

moltes vegades ploro. Ploro de tristesa en veure com d'esgotats esteu, ploro de pena en veure com 

cada dia moren persones i ha de ser molt dur de digerir, ploro de dolor en veure les vostres cares 

de sofriment per aquesta situació. Però també ploro d'alegria en veure com us sentiu quan doneu 

una alta, ploro emocionada en veure imatges de la gent aplaudint als balcons agraint el vostre 

esforç, ploro de felicitat en veure com tots els cossos i forces de seguretat agraeixen la vostra feina. 

Esteu a primera línia, aquesta vegada com tantes altres sou les persones que ho doneu tot per 

nosaltres i només voldria afegir que és una llàstima no s'adonin certes persones que això no és 

avui, ni ahir, ni d'ençà que va sorgir la COVID-19. Ho feu sempre, des que el món és món, perquè 

una feina com la que feu vosaltres ha de sentir-se, s'ha de portar a la sang, has de néixer per voler 

ajudar a les persones i vosaltres ho feu des de sempre. 

 

Quan jo sigui gran i recordi tot el que vaig passar aquest any recordaré que els veritables herois no 

són els que porten capa, sinó els que porten uniforme. 

 

Una abraçada molt gran! 

 

Yolanda López Garcia 

 

  


