




























Hola a tot el personal del Consorci Hospitalari de Vic; 

Sóc en Gabriel i us vull agrair tot el que heu fet i esteu fent per intentar 

salvar als contagiats de Covid-19.  

Des de fora encara que no us ho puguem dir personalment estem 

profundament orgullosos de vosaltres. Cada dia sortim aplaudir-vos i 

esperem que les nostres vibracions uns arribin als vostres cors i us ajudin 

a seguir endavant. 

Tots sou importants dins i fora de casa vostre! 

Quan tot acabi esperem que podeu gaudir d’unes vacances ben 

relaxades. 

Us ho mereixeu ! 



 

PELS METGES, METGESSES, PERSONAL DE NETEJA… QUE AQUESTS 

DIES HO ESTEU DONANT TOT PER AQUEST PAÍS I PER LA NOSTRA 

GENT: SENSE VOSALTRES NO ESTARÍEM ON ESTEM AVUI. 

NO M’IMAGINO ELS DIES TAN COMPLICATS QUE ESTEU PASSANT, 

TREBALLANT CONTRA RELLOTGE PER SALVAR-NOS D’AQUEST 

VIRUS.  

US AGRAÏM L’ESFORÇ QUE ESTEU FENT TOTS I TOTES. 

PEL PERSONAL DE NETEJA QUE SÓN ESSENCIALS PER LA 
SITUACIÓ QUE ESTEM PASSANT I QUE NO SEMPRE SE’ LS HA 
VALORAT PROU BÉ.  
 

I  SÉ QUE TOTS PLEGATS ENS EN SORTIREM! 

TOT ANIRÀ BÉ! 

 

 

 

 

 

 

MOLTES GRÀCIES 



Al personal sanitari, de la neteja, manteniment, 

cuina... del Consorci Hospitalari de Vic voldria 

agrair-vos la feina que esteu fent aquests dies. 

Crec que ha de ser bastant dur treballar en 

aquestes condicions amb les mascaretes, 

ulleres, etc.  

Deveu patir pels pacients i, a més, no podeu 

veure gaire a la vostra família... Espero que 

aquesta situació s’acabi molt aviat, molts ànims! 

I als pacients ingressats us desitjo que us 

recupereu molt aviat! 

 

 

 

 



Aquests dies que estem a casa us vull 

donar les gràcies a tothom que es 

queda tancat a casa.   

Gràcies també als metges que tenen 

la valentia de quedar-se a l’hospital 

per curar totes aquelles persones 

que ho necessiten.  

De veritat moltes gràcies.  

Espero que això s’acabi aviat i que 

tothom ja pugui sortir al carrer. 

Una abraçada a tots i totes. 



Hola metges, infermers/es, personal de neteja que cada dia 

desinfecteu l’hospital, camillers, etc... Us vull donar les 

gràcies per l’esforç que esteu fent, esteu treballant molt i 

molt bé. 

 

 

 

SEGUR QUE ENTRE TOTS ENS EN 

SORTIREM!!!!! 

 



A TOT EL PERSONAL SANITARI! 
 
MOLTÍSSIMES GRÀCIES PER ESTAR LLUITANT 
DIA A DIA CONTRA EL CORONAVIRUS, SENSE 
VOSALTRES NO ENS EN PODRÍEM ENSORTIR! 
 
SOU MOLT VALENTS I VALENTES! 
 
MILIONS I MILIONS DE GRÀCIES!!! 
 
 



Hola metges, metgesses i personal de la neteja. 

Des de casa meva us vull desitjar molta sort amb aquesta 

etapa que estem vivint ara. 

Estic molt agraït dels sanitaris i del personal de la neteja 

per fer que tot això sigui possible. 

Gràcies a tots i totes. 

 

 

 

 

 



Hola , soc una nena de les escoles de Gurb i us he fet aquest 

escrit per donar ànims a tothom i dir-vos que tot passarà un dia o 

un altre. 

Ja sé que és molt dur per tots. Sempre portem la preocupació al 

damunt: pensant que mai més s’acabarà o si un teu familiar l’ha 

pogut agafar o fins i tot tu mateix i sempre pensant en les 

persones que sempre han estat amb tu i que ara no les pots 

veure. 

Malgrat tot, qui ho havia de dir que ho estiguem afrontant tan bé 

i que som capaços de donar-li la cara a una cosa tan perillosa? 

Estic segura que tot es solucionarà d’aquí molt poquet perquè 

vulguis o no, és una cosa que ni tan sols es veu, per què ara ens 

ha de venir a invadir?  Doncs que sapigueu que li pararem els 

peus entre tots plegats i que tot plegat tornarà a la normalitat. 

MOLTS ÀNIMS A TOTHOM I SOBRETOT GRÀCIES A TOTES LES 

INFERMERES I INFERMERS!

 



Hola a tots!!  

Espero que estigueu tots molt bé. Us vull donar les 

gràcies al Consorci Hospitalari de Vic dirigit o bé als 

sanitaris i/o personal que treballen allà (neteja, 

camillers, radiòlegs...) perquè esteu sent uns 

superherois per la ciutat i cada dia esteu salvant 

vides. Espero que cada vegada es   recuperi més gent 

que no pas que s’infecti del COVID-19. També us 

envio moltes abraçades,  molts petons i molts ànims. 

 

FINS AVIAT!!!                   

 

ARNAU      

 

  



HOLA A TOTS! 

TOT AIXÒ QUE ESTEM PASSANT HO 

SUPERAREM, JA HO VEUREU! 

HEU DE PENSAR QUE TOTS ESTEM FENT EL 

POSSIBLE PERQUÈ TOT AIXÒ ACABI, JO, PER 

EXEMPLE, EM QUEDO A CASA, I NO SOC LA 

ÚNICA QUE FAIG AIXÒ. ELS METGES TREBALLAN 

DIA I NIT PER CURAR-VOS, I TOTS ELS HI 

AGRAÏM. 

JO N’ESTIC FARTA D’ESTAR A CASA, PERÒ HO 

FAIG PERQUÈ AIXÒ NO S’ALLARGUI I PERQUÈ 

VULL QUE LA GENT NO PATEIXI. 

TOT EL QUE ESTÀ PASSANT ÉS MOLT ESTRANY, 

PERÒ ENS EN SORTIREM PLEGATS!!! 

JA VEUREU QUE QUAN TOT AIXÒ S’ACABI, EN 

SORTIREM MÉS FORTS, I ENS FARÀ VALORAR 

TOT EL QUE TENIM. 

MOLTS ÀNIMS I MOLTES FORCES PER A TOTS, 

PERQUÈ D’AQUEST MAL TRÀNGOL... 

ENS EN SORTIREM!!!!!! 

       Vinyet codina Ausió 

 



      TOT ANIRÀ BE 
Hola a tots els que aquests dies difícils 

esteu treballant per que nosaltres tinguem 

la vida una mica més fàcil. 

Sabem que ho esteu passant malament i 

que tot és complicat però ens en sortirem i 

quan tot això acabi...segur que tots serem 

més forts i millors persones. 

Molta força i endavant!! 

 



Hola a tots/es ja que aquests dies 

estant sent molt durs per tots 

vosaltres. 

Us envio un missatge de suport i 

d’agraïment perquè la vostra 

professionalitat i entrega a la feina  

ens ha ensenyat que no podem 

rendir-nos mai i no donar res per 

perdut. 

MOLTS ÀNIMS QUE D’AQUESTA ENS 

EN SORTIREM!!! 
   


