


















































 

Vic, abril 2020 

Benvolgut/benvolguda! 

Sóc la Vinyet, de l’escola Dominiques Vic. 

Avui truco a la porta de la teva habitació 

perquè m’agradaria acompanyar-te un 

momentet, sense molestar-te. 

Com estàs? Com et trobes aquests dies? 

Segurament que no està sent gens fàcil 

per a tu, però tens a molts metges i 

metgesses, infermers i infermeres 

fantàstics que fan tot el possible perquè 

vagis millorant. 

De tota manera, ja saps que la força està 

dins teu. Sí, sí, tu ets molt important! Ja 

ho saps, oi? I per això és bo que dediquis 

estonetes a pensar en aquelles persones 

que t’estimen, que estan esperant que et 

posis bé per abraçar-te. Pots recordar allò 

que et deien, allò que feien amb tu i per 

tu, allò que tu els hi deies, les estones que 

heu passat junts i et feien sentir bé, feliç. 

Tot i que hi hagi dies núvols, segur que 

sortirà el sol i tornaràs a somriure amb 

aquella energia de sempre. 

Cuida’t molt!! Ànim i endavant!!! 

Una abraçada 

Vinyet 



 

 

 

Vic, abril 2020 

Benvolgut/benvolguda! 

Sóc la Vinyet, de l’escola Dominiques 

Vic. Avui truco a la porta de la teva 

habitació perquè m’agradaria 

acompanyar-te un momentet, sense 

molestar-te. 

Com estàs? Com et trobes aquests 

dies? 

Segurament que hi ha moments que estàs preocupat o neguitós, fins i tot una 

mica trist; és normal. Nosaltres volem que sapigueu que pensem molt en 

vosaltres i preguem per vosaltres cada dia, perquè et puguis recuperar aviat i 

tornis a gaudir dels moments de família. Com els deus estar esperant! Tot 

tornarà!  

Mentre ets a l’hospital, gaudeix d ela mirada amable d’aquests metges i 

metgesses! De la cura amorosa que tenen de tu els infermers i infermeres! 

Tens un gran cor!! Quants noms hi portes escrits dins!! 

Cuida’t molt!! Ànim i endavant!!! 

Una abraçada virtual i molta força 

Vinyet 

 

  



 

Vic, abril 2020 

Benvolgut/benvolguda! 

Sóc la Vinyet, de l’escola Dominiques Vic. 

Avui truco a la porta de la teva habitació 

perquè m’agradaria acompanyar-te un 

momentet, sense molestar-te. 

Com estàs? Com et trobes aquests dies? 

Penso molt en les persones que com tu 

esteu en aquesta situació.  

Et faig arribar el meu desig: VALENTIA. 

Sigues valent i fort!! o Sigues valenta i 

forta!! Tu pots i els metges i metgesses, 

infermers i infermeres t’ajuden. 

No perdis l’ESPERANÇA! Pensa en coses 

positives, divertides, engrescadores...! 

Pensa en tots els que estem desitjant que et 

recuperis ben aviat i puguis tornar a casa! 

No et donis per vençut, per vençuda. Són 

molts els que estan lluitant i investigant. 

Si pots mirar per la finestra, deixa que volin 

ells teus somnis i  il·lusions! 

Cuida’t molt!! Ànim i endavant!!! 

Una abraçada virtual i molta força 

Vinyet 


