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               De nou tornem a iniciar un estiu que desitgem sigui dels
de sempre, sense mascaretes, calorós, de tardes de tedi davant de
la tele, d’hores interminables al carrer acompanyats de família i
amics, oblidant que portem dos anys d’anormalitat. Els nostres
alumnes, els vostres fills/es, s’ho mereixen, perquè han estat en
primera línia, fent-se seves les obligacions de portar mascareta,
de netejar-se les mans contínuament, de respectar els grups
bombolla, demostrant una vegada més que l’univers escolar és
dúctil i mal•leable , a prova de tota circumstància.

Cada escola en la seva realitat, adaptada al seu barri, integrada
socialment, ha viscut la transformació constant (avui ens posem a
metre i mig, demà ens quedem a casa, ara sense distàncies, ara
totalment presencial,...) fins l’enyorada normalitat obligada pel
propi sistema i per salut física i psicològica de tothom.

I com que normalitat i escola no van associades darrerament, ara,  
a més a més, tenim canvis curriculars d’última hora,
enfrontament pel disseny lingüístic on s’obliden que el destinatari
final, la família escolar mereix ser escoltada  barri a barri.

Malgrat tot, gràcies a l'esforç que ha fet el professorat i la
implicació de tots i cadascú de vosaltres, hem tirat endavant un
curs més, satisfets per haver superat tots els obstacles i donar
continuïtat al nostre Projecte Educatiu. 

És per això que després d'un curs dur ens mereixem tots plegats
un període de descans. Trenqueu les rutines, feu activitats en
grup a l'aire lliure, llegiu, carregueu-vos d'energia  per retornar al
setembre  amb forces per  continuar treballant junts pel futur.

Gaudiu de l'estiu!!!                                             Maribel Rodríguez

editorial



AFA
         Aquest curs ha estat diferent o millor dit, ha tornat a ser
com era. Hem pogut recuperar el contacte entre nosaltres. Hem
pogut, gairebé a final de curs, treure'ns la mascareta a les aules.
Hem recuperat les reunions presencials, les celebracions a
l’escola com el Nadal, Sant Jordi i el Festival de Primavera, així
com els esdeveniments fora d’ella amb les excursions, visites
culturals i colònies. Aquesta tornada a la normalitat ha estat
molt necessària per als nostres fills i filles, per a la nostra
escola, per a nosaltres i per a les nostres famílies. 
La calor ha arribat abans, i amb ella les ganes de fer vacances.
Acabem el curs i ens preparem per al  proper però abans fem
balanç.  

Enguany, com a AFA, estem molt contents perquè hem tornat a
fer i participar en totes les activitats que fèiem abans de la
pandèmia. Els nostres fills i filles han gaudit d’allò més a les
excursions, a les festes de Nadal, a les colònies i al Festival de
Primavera. Concretament, en aquesta última, va ser un goig
tornar a  seure’ns  tots junts a l’Auditori de Cornellà per veure
com cantaven i ballaven els nostres fills i filles. Va ser una tarda
molt emotiva, que es va viure amb molta alegria i amb moltes
ganes de retrobar-nos totes i tots.

Aprofitarem l’estiu per recarregar-nos d’energia renovada i
agafar el curs amb molta empenta per superar els nous reptes
que se’ns presentin i millorar tot el que puguem per fer encara
més feliços als nostres fills i filles.

Com sempre volem desitjar-vos unes meravelloses vacances i
que el pròxim mes de setembre ens retrobem amb la mateixa
il•lusió. En particular, volem enviar una forta encaixada i
desitjar molta sort als nostres nens i nenes de sisè en aquesta
nova etapa que començaran.

Us desitgem que passeu un bon estiu i unes bones vacances!!



















PARVULARI

Grup P3



Grup P4

Grup P5



I quina vaca
 tant gran!
Només té
 4 anys!!!

PINGÜINS
Vam anar a la granja Can Pidelaserra, ens
ho vam passar d’allò més bé; i fins i tot
vam poder donar de menjar a alguns
animalets.

Quina gana que
 tenia l’ovella!

Què maco i
suau el
conillet!





I a més a més de fer feinetes, juguem molt amb
els diferents materials i joguines que tenim a la
classe. Gaudim jugant amb els nostres companys
i les nostres companyes!

Què divertit!!!!

Què bé que
ens ho
passem!!!!



DOFINS
Per celebrar la diada de Sant Jordi
vam venir a l’escola uns titelles
representant la llegenda. Va estar
molt bonic i ens vam divertir molt
cantant i ballant.



Amb l’arribada de la primavera vam fer plantació
de llenties per veure el creixement de les diferents
parts de la planta (arrel, tija i fulles).

És molt curiós veure
com creixen de ràpid en
pocs dies!



I al pati també hem
fet plantació de flors
de primavera. Què
bonic que ha quedat!



 

Aquest curs vam poder
celebrar la castanyada al
bosc. Vam veure la Maria

castanyera, el gat Marrameu,
vam collir castanyes i vam fer

panellets!!!
Quina emoció anar

amb autocar!!!

Van reconèixer les
fulles d'alguns

arbrers

Què bons que

estan!!!

BALENES



Ens va agradar molt anar al teatre “Barradas”
a veure titelles del Patufet. Quin conte més
gran hi havia a l’escenari!!! I ens va fer molta
gràcia quan el bou es va tirar un pet i va sortir
el Patufet.

Mira que era petit el
Patufet !!!

No es volia mullar amb la

pluja i es va amagar !!!          

Ummm! Quina gana que

tenia el bou!



CICLE INICIAL

 Grup 1r

Grup 2n



Durant el segon trimestre, al cicle inicial, vam rebre la visita de la
Guàrdia Urbana i vam realitzar uns tallers molt interessants sobre
l’Educació Viària. 

primer 

Tallers d'educació viària

Cada curs vam fer unes activitats diferents adequades a la nostra
edat, però totes amb el mateix objectiu, aprendre moltes coses sobre
les normes de circulació i sobretot divertir-nos.

L’activitat que vam portar a terme a 1r s’anomenava “Caminem
Segurs?”. Vam aprendre mitjançant una imatge com s’ha de
circular pel carrer assenyalant les accions que feien les persones
malament i van conèixer el significat dels senyals de trànsit. 

 



Els alumnes de

segon vam fer

l’activitat ”Mou-te pel

carrer” i la vam fer al

saló de l’escola. Els

guàrdies van

col·locar un tauler

gegant al terra on hi

havia la imatge

d’una ciutat.

Nosaltres anàvem

representant

diferents situacions

que ens podem

trobar pel

carrer.Mitjançant

aquest joc vam

aprendre les

normes de

circulació més

bàsiques i a

respectar a les

persones que

circulen pel carrer.

 
Vam gaudir molt de les activitats, participant i

explicant les nostres vivències

segon



.

Sortida taller de terrisseria
“CASA VALDEPERAS”

Al mes de març aprofitant que ja no feia tant de fred, els nens i nenes de cicle
inicial vam anar a passar el dia a la “Casa Valdeperes” a un taller de
terrisseria. Va ser una sortida molt xula on vam aprendre moltes coses sobre
l’ofici del terrissaire i també vam realitzar un munt d’activitats molt divertides.

El primer que vam fer a l’arribar va ser esmorzar per agafar forces, més
tard vam anar a veure una exposició de peces de terrissa i ens van
explicar com es feien antigament. També vam veure el procés
d’elaboració d’una peça feta amb una màquina automàtica. Després de
tot això, vam practicar amb el torn, va ser molt divertit!!
Com ja teníem molta informació, ens vam convertir en terrissaires i vam
fer una rosa de fang amb les nostres mans. Per celebrar-ho vam fer una
festa ballant i cantant tots plegats.

 

primer segon



A l’acabar el taller vam fer una passejada pel bosc on
vam poder gaudir de la natura i de l’aire fresc de la
muntanya. Més tard vam anar a descansar una mica i a
dinar que ja teníem molta gana!!

 

Per finalitzar, vam poder fer joc lliure i jugar amb elements
de la natura amb els nostres companys i companyes. Vam
acabar esgotats, però molt contents per tot el que havíem
aprés i gaudit.  



CICLE MITJÀ

Grup 3r

Grup 4t



M O L T
B É ! ! !  

A medi natural hem fet

una fitxa descriptiva d'un

animal, i ho hem explicat

als companys!!!

 Tercer

També hem comprovat que

l'aire que ens envolta ocupa un

lloc i té pes!!!

Vam visitar el

superordinador

Marenostrum



Vem rebre la visita de l'escriptora Anna Manso.
Ella és la persona que va escriure el llibre que
estem llegint a l'escola: La Rita fredolica

Ens va escriure una

dedicatòria!!!

Visita d'Anna Manso



quart
 

Aquest curs els alumnes de 4rt hem format
cooperativa i el Consell Rector us volem
explicar com ha estat aquesta nova
experiència. 

La creació de la cooperativa va començar amb l’elecció del nostre nom i el
nostre logotip (que de segur ja coneixeu). El nom de la cooperativa és
coopfantasticA, la A va en majúscula perquè és la primera lletra de la nostra
escola (AZORIN.) Aquest és el nostre logotip de la cooperativa :



L’objectiu de la nostra cooperativa era  recaptar diners i
destinar-los a una obra social escollida democràticament en
assemblea. 
Els passos que vam seguir per formar la cooperativa van ser: 

1. La professora ens va dir que
faríem la cooperativa. 
2. Després vam votar el nostre nom
i el logotip que ens representa. 
3. Després vam votar a tots els
membres del Consell Rector i les
seves funcions. 
4. Vam fer una assemblea per
escriure els nostres estatuts: drets,
deures, obligacions, faltes,
sancions, que vam aprovar
unànimement. 
5. Per crear les comissions de
treball ens vam reunir en una
assemblea. Vam formar les
comissions de venedors, taller i
marketing. 
La comissió de marketing és
l’encarregat de promocionar
mitjançant cartells. 
La comissió de venedors s’ha
encarregat de vendre tot allò que
vam fabricar al taller. 
6. El Consell Rector va realitzar una
reunió virtual amb les famílies de la
classe per tal d’explicar tot el
procés de la cooperativa.



Cada soci/a amb la seva família va omplir una fitxa de
registre amb l’aportació al capital social d’1 euro. En
aquest moment se li va fer entrega d’un rebut que, al
finalitzar el curs, haurà de mostrar per tal que es retorni
el capital social en cas de benefici. També tindrà l’opció de
fer una donació si el soci/a vol. 

Segur que la nostra iniciativa serà tot un èxit!!!

"COOPERAR PER CRÈIXER"



Hem visitat el
Museu Textil
de Terrassa

 

PROJECTE: 

EL TEIXIT
Els alumnes de 3r i  4t hem treballat,  com

a projecte interdisciplinari ,  “El TEIXIT” .

 Tercer  QUART



“TEXAVENTURA...HEM D’ESCAPAR!”

Joc de pistes pel Museu

L’activitat Texaventura...hem d’escapar, neix
amb la intenció que els alumnes s’introdueixin
en la història dels teixits i la indumentària amb
una metodologia lúdica:

juguen en equip a
descobrir pistes, passar
proves i vestir-se i ho fan
de forma
autònoma per diversos
espais del Museu.

Què divertit!!!





GRUP 5è

GRUP 6è

CICLE SUPERIOR







Festival a 5è
Els alumnes de 5è, com els de la
resta de l'escola, van celebrar el
passat 20 de maig el Festival de
Primavera. 
Tots s'ho van passar molt bé,
tant amb la seva intervenció
com a la dels altres cursos. Us
deixem amb les explicacions
fetes per ells d'aquesta tarda
tan especial.

Fa molt temps que estàvem preparant aquest ball i vam fer molts
assajos, tant del ball com de la cançó. El ball, "Amigos para siempre"
de Los Manolos, era famós perquè va sonar durant els Jocs Olímpics
de Barcelona 92 i la cançó era originària de Nova Zelanda. Com
sempre el Festival va ser a l'Auditori de Cornellà.       
Nàdia

El divendres 20 de maig, a la tarda, vam anar a l'Auditori de Cornellà
a fer el Festival de Primavera. Érem des de P3 fins a 6è. Els de cicle
superior vam cantar la mateixa cançó que es deia "Tutiramainaiwi".
Després de cantar vam amagar-nos al "backstage" perquè ens
havien de presentar i així fer el ball. Jo estava molt neguitosa.
Havíem de portar uns guarniments als braços fets el dia anterior a
classe de valors.  Un cop acabat el ball, tres de nosaltres vam haver
de quedar-nos per presentar el número de 6è. Juntament amb
l'Isaac i la Paola ho vam fer prou bé tot i estar nerviosos. He de dir
que quan estàs a l'escenari els nervis desapareixen. Em va agradar
molt tot plegat i vull que arribi 6è per repetir!       
Anna



Abans del Festival vam estar assajant vàries setmanes. Els dies
d'educació física vam estar practicant el ball. Finalment va arribar
el dia. Estava content perquè, després de 2 anys de no poder fer-
ho per la pandèmia, ho vam aconseguir! Quan vam entrar, els
nostres llocs estaven al final del pati de butaques. Allà, nerviosos,
vam esperar que arribés l'hora de començar. Després d'unes
quantes actuacions va arribar el nostre torn. Juntament amb els
de 6è vam cantar una cançó i després tocava fer el ball. Tot va
acabar amb el darrer ball dels companys de sisè. M'ho vaig passar
molt bé!                                                                                     Marc



EL PARLAMENT

El dia 29 de març els nens de 6è de Primària vam fer

una sortida al Parlament de Catalunya, però abans

d’això, a classe, vam preparar l’activitat.

Primer ens vam dividir en grups parlamentaris i vam

escollir el portaveu de cada grup, després vam

escollir els punts a exposar i finalment els

portaveus, amb ajuda del seu grup, van practicar

com explicarien les propostes el dia de la sortida.

I...per fi va arribar el dia!!!! Alguns dels nens tenien

moltes ganes d’anar-hi. 
Violant

sisè



Quan vam arribar al Parlament ens van explicar una

miqueta el que faríem. Ens van asseure en unes

cadires per grups parlamentaris i vam aprendre una

miqueta més sobre el Parlament.

L’activitat va començar amb les quatre portaveus

explicant les seves propostes. Després vam estar parlant

i decidint si ajuntar-nos amb un altre grup parlamentari

o no. La cosa es va complicar una mica i ens vam

enfadar, però al final vam votar i va sortir la Clàudia com

a presidenta de la Generalitat.

Noa 

A l’acabar, ens van ensenyar el Parlament i ens van
explicar una mica per sobre la seva història i perquè el
van construir. 
Ens van ensenyar moltes sales boniques i importants:
la Sala de Sessions, la Sala Rosa i fins i tot vam passar
per les Escales d’Honor.
Ens resum, que ens ho vam passar súper bé i ens vam
sentir com uns diputats i diputades de veritat. 

Martina C.









         Són les 17h i estic sola a classe. Es respira una tranquil•litat inquietant.
No estic acostumada a tant silenci dins de l’aula: calaixeres buides i ni una
ànima.

He de fer un escrit de comiat per als meus alumnes. M’encamino a l’armari i
agafo una llibreta verda d’espirals. M’assec a la meva cadira i obro la segona
calaixera de la taula amb desgana. Estic esgotada ja que ha estat un dia molt
intens. Busco un bolígraf. Finalment n’agafo un mig mossegat de color blau i
espero fent gargots a que em vingui la inspiració.

No és gens fàcil. La inspiració és com una gran diva: capritxosa, egocèntrica i
selectiva...s’ajunta amb qui vol i quan vol.

Mentre dibuixo noto una llàgrima que, sense ningú que la contingui, va caient per
la meva galta dreta. Estic trista...més que trista diria que nostàlgica. Ja trobo a
faltar aquest grup d’adolescents que tans bons moments m’han fet passar.

La inspiració no truca a la porta i ja fa una bona estona que l’espero. M’aixeco
desesperada i vaig al fons de la classe on tinc penjada una foto de tot el grup. Els
miro fixament i aquella llàgrima furtiva i solitària es converteix en un mar de
llàgrimes mentre passo el meu dit índex per les seves carones. Em vénen tants
records...Han estat dos anys molt intensos i plens d’emocions. Continuo mirant
la fotografia desitjant que siguin feliços, lluitadors, humils i bones persones.

Miro el rellotge que ja  marca les 17:40h. S’ha fet tard i la meva convidada
d’honor no apareix....Decideixo marxar i deixar l’escrit per un altre dia.

Recullo les meves coses mentre penso que tant de bo puguin complir tots els seus
somnis i que tenen tota una vida per aconseguir-ho.

Tanco la llum i surto de l’aula...Demà tornarà a sortir el sol.
Laura Constantino

Últim dia d'escola
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CURS: 1r d’EP
PSEUDÒNIM: AMARILLO

NOM: DIEGO GARCÍA

LA IMPORTÀNCIA D’AJUDAR

Per a mi, ajudar és molt important. Perquè si algun dia, algun
company es fa mal i li tenim que ajudar. Perquè si algun dia em
faig mal jo, m’agradaria que m’ajudessin. Perquè si jo no els
ajudo a ells, ells tampoc m’ajudaran a mi. 

SANT JORDI

CURS: 2n d’EP
PSEUDÒNIM: HUGO

NOM: EMMA GARCIA

LA GUINEU I ELS SEUS AMICS

Hi havia una vegada una guineu. Un dia, la guineu es va fer
mal a una pota i va anar a la clínica de la seva amiga la
Tortuga. De camí, es va trobar al seu amic, el senyor Conill. El
senyor Conill es va oferir per acompanyar a la guineu a la
clínica. Més tard es van trobar amb l’altre amic de la guineu, el
Mico, que també la volia ajudar. 
Quan la guineu, el conill i el mico estaven a prop de la clínica,
es van perdre pel bosc i un ocell, que era màgic, els va portar a
la clínica.
La Tortuga va curar la Guineu, que es va tornar molt ràpida i
molt forta.
Vet aquí una guineu i una tortuga i aquest conte s’ha acabat!!!



SANT JORDI

LA IMPORTÀNCIA D’AJUDAR

CURS: 3è d’EP
PSEUDÒNIM: LUNA

NOM: MARINA FERNÁNDEZ

És important ajudar a la gent. Als avis, a la gent pobre, als nens
d’ucrania, donar-los diners o menjar per viure. Podem ajudar i
ells ens ajudaran. Així podem ajudar, és molt important.
També pots ajudar als pares i a las mares per què se sentin bé.
També a fer les tasques de casa nostra o a la casa dels avis, dels
tiets. Hi ha moltes maners d’ajudar: si es cau algú, el pots
ajudar, si es fa mal i està malalt pots ajudar, o bé cridar als seus
pares o trucar al metge. 
Pots ajudar a les persones grans a creuar el pas de zebra, ajudar
a persones que van en cadires de rodes, persones  que  no
poden veure, escoltar  o parlar amb ells.

CURS: 4t d’EP
PSEUDÒNIM: KB24

NOM: GERARD GARCIA
LA IMPORTÀNCIA D’AJUDAR

Ajudar-nos és divertit, 
com jugar amb els superzings.
Sempre s’ha d’ajudar, 
perquè et regalaran
i també t’ajudaran.
Encara que la veritable importància d’ajudar
és veure el somriure de complicitat,
i la complicitat esdevé motiu de felicitat. 
Els meus amics sempre m’han ajudat,
i són els millors que he trobat!
Ajudar t’ha d’agradar,
perquè si no, ho pots esguerrar. 
Ajudar és el millor,
que en el món et pots trobar. 



SANT JORDI CURS: 5è d’EP
PSEUDÒNIM: CRONAS

NOM: ANNA JOVANOVSKI
LA GUERRA
Hi havia una vegada una noia que es deia Helena i vivia alegrement amb
la seva família. L’Helena era molt optimista i sempre ajudava als altres.
Tenia 11 anys i vivia a Ucraïna. El seu pare era rus i la seva mare
ucraïnesa. L’Helena tenia el cabell ros i els ulls mig blaus, mig verds. El
seu pare tenia el cabell molt negre i els ulls blaus i la seva mare, el cabell
que tenia l’Helena i els ulls verds. 
Un dia que semblava com tots els altres, es va llevar un dissabte i va
romancejar una mica al llit fins que li va venir gana. Va menjar una mica
de cereals de xocolata i llet, però només una mica perquè eren les 12:00
del migdia. Els seus pares arribarien a les 12.30 de treballar. Quan va
acabar els cereals, va guardar el plat al rentavaixelles i es va posar a
mirar una mica la televisió perquè passés el temps. Va posar les notícies
perquè no feien els dibuixos que a l’Helena li agradaven. Estaven fent el
temps. Deien que demà plouria. 
Va mirar l’hora, les 12:40. Què estrany! Els seus pares mai arribaven
tard. Va decidir esperar una mica més i va posar altra vegada les
notícies. Havien acabat amb el temps i parlaven d’una notícia d’última
hora. Era sobre una explosió en una casa que estava molt a prop de la
seva. Quina por! Ara estaven entrevistant a una persona que havia
passat per aquell carrer en el moment de l’explosió i estava dient que
havia estat una bomba. 
Va sortir al carrer i va veure la casa. Quina llàstima! Estava destrossada!
Va sentir tanta pena que va arrencar a córrer tan ràpid com el seu cos li
va permetre per ajudar. També hi havia moltes ambulàncies i moltes
persones que passaven per allà. 
L’Helena es va acostar i va veure al seu millor amic. Gairebé es desmaia
quan li va veure la cama. Estava a una llitera de l’ambulància. L’Helena
va ajudar al seu amic. 
Els seus pares (els de l’Helena) van arribar a casa a les 15:00h perquè
eren bombers i estaven apagant el foc de la casa. També havien estat
ajudant. 



SANT JORDI
CURS: 6è d’EP

PSEUDÒNIM: DEKU ÉS HOKAGE
NOM: ADRIÁN HUESO

AJUDAR ÉS IMPORTANT

Jo ja sabia que ajudar era important, però fa un temps ho vaig poder
comprovar personalment. 
Fa aproximadament un any vaig haver de superar una situació molt
dolenta. Després de molts mesos, vaig poder amb ella però no hagués
pogut sense l’ajuda de les persones que tinc al voltant. 
La meva família sempre m’ha ajudat i sempre han estat al meu costat
quan més ho necessitava. Especialment la meva mare i el meu pare
que s’han deixat la pell i han fet tot el que podien.
Els meus amics, tant de l’escola com de l’esport, m’han donat ànims. I
sembla que no, però tenir dos cartells amb els noms dels teus amics
darrera el llit de l’hospital, et dóna molta força. 
Els mestres també han estat amb mi, especialment la meva tutora, que
trucava a la mare i li donava ànims i també ha fet tot el que ha pogut. 
Vull donar les gràcies a tots els metges que m’han ajudat; des de la
pediatra a una molt bona neuròloga. 
De totes aquestes persones que he mencionat, ja m’esperava la seva
ajuda. Però, un dia, va arribar a l’hospital una dona que no em coneixia
de res però feia tot el possible perquè jo em trobés bé: ballava, em feia
riure, em va regalar una consola i fins i tot, em pujava gossos a
l’habitació.
I tot això ho va fer amb el seu gran cor. Imagineu-vos, si tothom fóssim
així, a quantes persones podrien ajudar!
Si jo conec a una altra persona que hagi passat per la mateixa situació
que jo, l’ajudaria, perquè jo he patit molt i no vull que els altres
pateixin com ho vaig fer jo. 
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La Laia travessava el carrer mirant distreta cap a terra mentre veu com una taronja li rodola cap als
peus. Aixeca la mirada i veu que prové d'una dona gran que se li acaba de trencar la bossa de fruita
mentre empeny un carro replet de menjar. Ràpidament, la Laia s'ajup per ajudar-la i l'agafa tota la
fruita.
La Marga s'espanta una mica quan veu que la Laia s'acosta corre'ns.
Ai que em robarà el menjar! - Va pensar la Marga. Per ella, la Laia no tenia aspecte de poder refiar-se
massa.
- Aquestes bosses es trenquen de seguida, són un rotllo!
La Laia li posa totes les peces de fruita al carro amb cura mentre somriu a la dona gran amb
tendresa.
- Gràcies, bonica... No sé com agrair-t'ho, pensava que...
- No m'ha d'agrair res, les persones ens hem d'ajudar, la meva mare sempre diu que una mà estesa
sempre tindrà una mà amiga! Que passi un bon dia!
La Marga va continuar el seu camí cap a casa. Abans d'arribar al portal, va recordar que havia de
passar per la farmàcia a recollir la seva medicació.
La marga entra a la farmàcia i espera el seu torn, ja que davant d'ella estan atenent a una dona.
- Però... I no m'ho pots donar ara i la setmana vinent jo et pago la caixa d'aquest mes i la següent?
Em faries un favor...
La dona li murmura a la farmacèutica, però, tot i això, pot escoltar la conversa.
- Ho sento, però ja no podem fer més excepcions, si no ho pagues no t'ho puc donar...
- És que la setmana vinent ja cobro i no hi haurà problema, però ara mateix no puc. I sense aquest
tractament la meva filla recaurà, ho sé.
- Em sap greu, són les normes, no podem fer més excepcions. Següent?
La dona estava a punt de plorar mentre anava de camí a la porta de sortida. El seu aspecte era
vulnerable, no ho estava passant bé a la vida en general.
- Jo! La Marga aixeca la mà i s'apropa al taulell. La meva medicació, Marga Llopis. I... ¿Que li falta a
aquesta noieta?
- Ah no res... Unes pastilles per la seva filla, que no les cobreix la seguretat social, però diu que li van
molt bé per un trastorn que va tenir fa uns anys.
- ¿I quant li costen?
- 30 €, són mensuals.
La Marga es gira cap a la porta, la dona just està sortint.
- Noia! Disculpa! La Marga la crida des del taulell, però la dona no l'escolta.
- Eh! Noia! Sí tu! Vine. La noia s'ha girat i mira com la dona gran li fa el gest amb la mà perquè vingui.
La noia s'apropa al costat de la Marga i aquesta deixa la targeta de crèdit sobre el taulell.
- Dóna-li les d'aquest mes i et deixo pagades el mes següent.
- Pe pe però... Moltes gràcies no sé com... Jo...
- Shhhh, tu deixa'm a mi, soc una dona gran i necessito ajuda a casa, tu podries donar-me un cop mà
unes horetes i així tindràs un extra i jo no estaré tan cansada. ¿Què et sembla?
La dona va abraçar a la Marga amb força.
- Li apunto el meu número i em truca quan vulgui que comenci. ¿Com es diu? Jo soc la Pilar.
- Marga. Encantada Pilar, et faig un truc dilluns i concretem.
La Pilar va ajudar a la Marga a pujar la compra i després de xerrar una estona amb ella, va tornar cap
a casa. Arrebossava felicitat. Estava desitjant arribar per explicar-li tot a la seva filla.
- Amooor!!!
- Hola mama... ¿Què passa que estàs tan contenta?
- Bueno... La mama avui ha tingut un bon dia i, ¿saps que? Tinc un treball extra que ens vindrà molt
bé!
- Que guai mama!!!!
Mare i filla es van abraçar fen saltets al petit menjador.
-T'ho dic sempre Laia, una mà estesa sempre tindrà una mà amiga.

SANT JORDI
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