
CARTES AMB COR

Missatges 
d’agraïment i 
ànims a 
professionals i 
pacients

abril/2020

Tercera edició

Recull de missatges
d’agraïment, de suport i 
d’ànims que persones 
d’arreu fan arribar a 
professionals i pacients del 
Parc Taulí.

Hem respectat al màxim el 
seu contingut i no ens fem
responsable d’aquest.

COMUNICACIÓ I MULTIMÈDIA



Missatges a pacients







































































Missatges a professionals









































































Ajuntament de Castellar del Vallès







































































































Escola ‘El Sol i la lluna’ 
de Castellar del Vallès

















































IES El Bruel Empriabrava





Les paraules són un     
medicament per a l'ànima que  

pateix

Adrià Jodra García 2on ESO



#JOEMQUEDOACASAGRACI
ESSANITARIS#

Adrià Jodra García 2on ESO



Querido paciente,

Me llamo Ana Pérez y tengo 16 años, soy de Barcelona.
He decidido escribirte esta carta, aunque no se quien eres ni cuando la recibirás. Lo unico
que si que sé con certeza es que quiero que te recuperes muy pronto.

Sé que estás en el hospital y no puedes ver a tus seres queridos, por eso he decidido
escribirte esta carta, para aliviar esos momentos de soledad que pasas en el hospital.
Piensa que ahí fuera hay muchísimas personas pensando en vosotros, los pacientes que
estáis solos en los hospitales.
También te quiero enviar un mensaje de fuerza y mucho ánimo, porque es importante que
no pierdas la esperanza de que te vas a poner bien, el no rendirse es fundamental.

Sé que el personal sanitario se están portando como verdaderos héroes y están haciendo
todo lo humanamente posible para que te recuperes.
Tengo mucha esperanza en que pronto toda esta pesadilla se acabe, que poco a poco te
vayas encontrando mejor y le ganes la batalla a este maldito virus.

Te deseo de todo corazón que pronto te recuperes y que puedas volver  a abrazar a la 
gente que quieres.

Te mando un beso enorme y te deseo lo mejor.  Ana 😘😘 😘😘 😘😘



Hola,

Me presento: soy una alumna de 4to de la ESO de FEDAC Sant Andreu. Debido a este
gran problema que vivimos actualmente nuestras profesoras nos propusieron de
escribir cartas a los héroes del momento, los pacientes y profesionales sanitarios,
mandándole ánimos.

No te conozco, ni creo que nunca lo haga, pero estoy completamente convencida de
que de esta lucha vas a salir. No tires la toalla, lucha por todos los que ya,
desgraciadamente, no están. Si te sientes solo piensa que no lo estas, y realmente es
así, miles y millones de personas están apoyándoos y luchando juntos.

Quería darte personalmente las gracias por ser tan valiente y fuerte de aguantar todo lo
que estás pasando ya que si yo me encontrara en esta situación estaría desbordada.
Tengo fe de que dentro de poco vas a poder volver a ver a tus seres queridos y que te
den ese abrazo interminable que te mereces.

Realmente espero que esta carta te haya mejorado de alguna manera el día y que te
haya ayudado a darte cuenta de que no estás solo en esta lucha.

Muchos ánimos de parte de todos,  Andrea.



(profesional sanitario)

Hola,

Me presento: soy una alumna de 4to de la ESO de FEDAC Sant Andreu. Debido a este
gran problema que vivimos actualmente nuestras profesoras nos propusieron de escribir
cartas a los héroes del momento, los pacientes y profesionales sanitarios, mandandoles
ánimos.

Siento desde lo más profundo de mi el momento que tenéis que estar pasando, mucho  
estrés, lágrimas y esfuerzo. Quería agradeceros todo lo que estais haciendo por 
nosotros,  los ciudadanos, y creo que deberías tener la atención qué es mereceis: 
estáis salvando a  miles de personas.

Después de hacer una breve búsqueda en internet, he encontrado un comentario que 
creo  que deberías leer:

“Desde luego es en los momentos más difíciles cuando salen a la luz lo que de
verdad es cada  uno.
Y tengo que reconocer que los sanitarios me están dejando lleno de admiración,por
su espíritu  de sacrificio y abnegación.
Un trabajo que solo se puede llevar a cabo con auténtica vocación,por eso reciban 
mis  felicitaciones, seguramente pasarán por momentos de cansancio no solo físico,
también mental  y emocional debido al desgaste que conlleva tanto esfuerzo,mucho 
ánimo y no olviden lo que  saben muy bien:Están salvando vidas.
Reciban un fuerte abrazo y mucho ánimo.”

Gracias a esta situación somos un poco más humanos y nos preocupamos de la gente 
la  qual no conocemos. Es inevitable no emocionarse cada vez que veo las noticias, 
pero no es  de tristeza, es de orgullo, orgullo del maravilloso profesional sanitario que 
tiene este país.

Muchas gracias por todo lo que estáis haciendo,  Andrea.



Estimats hospitals:

Escric aquesta carta per agrair-vos tot el treball i esforç que esteu fent
per tots els malalts de coronavirus, pneumònia, etc. És un gran sacrifici
perquè aquesta malaltia es transmet amb molta facilitat, i ja deveu
estar tots vosaltres, infermers, farts de rentar-vos les mans. També us
vull dir que tots us estem agraint el que esteu fent, amb l'aplaudiment
de les 20:00, surto al meu balcó, i escolto als meus veïns aplaudir i els
cotxes xiular amb el clàxon, i sé que vosaltres, voluntaris, us arrisqueu
molt, sigueu o no infermers, i alguns de vosaltres que segur que aneu a
comprar coses pels més vells del barri, també agrair-vos el que esteu
fent sobretot per la meva àvia, encara que anàveu a desconnectar-li la
màquina dos cops, no ho heu fet, no sé encara si sobreviurà però tinc la
fe que sí, i també per a la meva mare i la meva tieta, que estan allà
ingressades, la meva tieta va sortir ahir, però la meva mare, no, però sé
que fareu el possible per fer que es millori.

Gràcies de veritat, sou un exemple a seguir.

Betlem Baeza, 10 - 04 - 2020



CARTA AMB EL COR

Barcelona 16 d’abril del 2020

Hola, no et conec i tu no em coneixes a mi.
Sóc un nen de segon d’ESO i el que intento fer és alegrar-te una mica el dia
enviant aquesta carta perquè superis aquest virus tan dolent.

En principi m’agradaria començar dient-te que ets una persona molt forta i que no
et rendeixis en aquesta lluita, els que estan a l’hospital cuidant-te intenten fer tot
el possible per intentar que et curis del tot.

En segon lloc voldria dir-te que mai oblidis a totes aquelles persones que t'han
trucat, intentant ajudar-te amb els seus ànims i fins hi tot els teus familiars que
estan a casa passant-ho malament però a la vegada bé, perquè de moment
saben que estàs bé i no et passarà res (t’ho puc assegurar9
Els nens que estem a casa i no podem sortir de casa nostra ni anar a escola, et
volíem enviar aquesta carta per fer-te una mica feliç.

Per una altra part voldria dir-li als metges que. Si us plau no deixin de treballar de
valent per a totes aquelles persones que estan malaltes, perquè jo crec que si
vosaltres estiguéssiu malalts ells farien el mateix per a vosaltres, això no vol dir
que no estigueu treballant sinó tot el contrari, us agraeixo a tots els metges,
sanitaris, etc… Tota la vostra feina i esforç tan dur en aquests dies.

Molts ànims i molta força... Endavant!!!!!  Marc

Sebastià.



Hola!!

Sóc Eric, sóc de Barcelona i tinc 13 anys, mai havia pensat que de cop un dia no es
podria sortir al carrer perquè hi hauria un virus molt dolent, que faria molt de mal a
tothom.

No et preocupis perquè estem a casa i no sortim al carrer, perquè tots vosaltres us
pugueu curar molt ràpid, i així puguis abraçar a la teva família molt aviat.

Suposo que ara tindràs una mica de por, però no tinguis, perquè sé que tú tens molta
força, perquè estàs lluitant, i només els valents lluiten, així que no paris, segueix
lluitant, perquè la teva família té moltes ganes de dir-te lo molt que t’estima. La meva
mare sempre em diu “No mires atrás ni para coger carrerilla”, així que fes lo mateix
mira endavant, i ves a per totes, amb totes les ganes del món, perquè tots us estem
esperant.

No sé com et dius, ni quants anys té, però sé que ja formes part de la meva família i
que desde aquí, estarem penssant en tu, perquè et curis molt aviat, i que sàpigues
que ja tens un nou amic.

Moltes abraçades virtuals!!!!!!



CARTA A LA GENT GRAN QUE ESTÀ SOLA.

Soc Àngel LLobet i estic a primer de la ESO.
Soc molt afortunat perqué tinc una família qué m’estima molt i amb els qui estic en  aquests 
moments confinat a casa.

Això em permet passar més estona amb ells, ja que cada dia amb el cole i les tasques  del 
cole no tinc gaire temps.
Trobo a faltar la meva àvia que està a casa seva sola. Li van dir que els nens poden  
contagiar-la i va preferir quedar-se a casa seva.

Ella també ho està passant malament i ens truca moltes vegades cada dia, La meva  mare 
també la truca molt i als meus tiets.

Fem vídeo trucades i així ens podem veure, encara que no és lo mateix.  Tinc moltes 

ganes de poder estar amb la meva àvia.

La gent gran que està sola a casa té que intentar pensar qué segur que hi ha gent que  pensa 
en ells i que no estan sols, perquè ningú està del tot sol.

Dintre de poc podran tornar a sortir a comprar el pa i estar-se una miqueta al parc  prenent 
el sol amb altres iaias que també van a comprar i podràn xerrar una mica , ja  que això fa 
molta companyia. Però ara tenim que estar tots a casa, sobretot la gent  gran que és més 
perillós per ells.

Aviat podrem sortir tots al carrer.



Hola a tots, vull escriure aquesta carta perquè estem pasant moments molts  dificils per
culpa de la pandemia del Covid-19. Hi ha molta gent que ho passa molt  malament per no 
sortir de casa pero hi ha més gent que ho passa encara més  malament perquè tenen el 
virus o perquè un familiar ho té, aquest virus pot arribar  a matar a persones molt grans o 
que tenen un problema de salut, hi ha gent que  ho passa molt però que molt malament 
perquè un familiar es mor per el virus. Per  evitar aquest virus es millor no tenir contacte 
amb altres persones i no sortir de  casa a no ser que sigui algo urgent, i ser responsable 
de lo que fas, ja que no son  vacances tenim que treballar desde casa. Aquest 2020 serà
un any molt complicat  pero podem amb això si som responsables. Vull anomenar als 
metges i els  sanitaris perquè fan molt de treball i el fan bé, per això a las 20:00 del vespre  
tenim que sortir pel balcó i aplaudir pel gran treball que fan. Quedeu vos a casa i  ser
responsables.

Jan Codes
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Benvolgut senyor/a,

Se perfectament el difícil moment que esteu passant ara mateix. Per aquest motiu  us 
escric aquesta carta.

No us heu de rendir MAI. Ben aviat tot això passarà i us retrobareu amb la vostra  
família que sé que us esperarà amb les mans obertes per fer-vos una forta  abraçada. 
Heu de ser pacients i confiar amb els metges i infermeres que us cuiden  que són els
millors.

Quan menys us ho espereu sortireu i gaudireu d’un estiu extraordinari amb els  
amics, família, fills i potser també algú amb els vostres néts.

No us desanimeu mai i tots junts vencerem aquest virus que ens està tancant a tots  a
casa.

ÀNIMS!



Marta Almansa
TUTOPIA

CARTES AMB EL COR

En aquests moments estem vivint una situació complicada, però amb l'ajuda dels
sanitaris i amb paciència tot sortirà bé, el més important és que penseu que encara
que no teniu els vostres familiars i amics a prop tots ells pensen en vosaltres dia sí i
dia també amb esperança que us recupereu, i que pugueu tornar a casa.
I tingueu present que TOT ANIRÀ BÉ.

Per tots vosaltres que esteu treballant dia i nit, quan estigueu cansats i no pugueu
més, penseu que des de casa tothom us està secundant i estem eternament agraïts
per la labor que esteu fent, perquè gràcies a ella un munt de vides segueixen cap
endavant i moltes famílies s'estan tornant a reunir. MOLTÍSSIMES GRÀCIES PEL
VOSTRE TREBALL.



Bon dia!

Voldria començar donant-los les gràcies als sanitaris i sanitàries per tot l'esforç i tot el
que fan per nosaltres. I també voldria donar molts ànims a tots aquells que estan a
l’hospital, que sàpiguen que no estan sols i que són molt valents i forts. Tots junts
sortirem d’aquesta, una abraçada ben forta des d’aquí i tant com vosaltres, sanitaris,
com els altres us desitgem el millor possible, vosaltres podeu amb tot!



Barcelona,Abril del 2020

Hola!!!
Sóc l’Albert, un nen de 13 anys que viu en el barri de Sant Andreu. Cada nit veig les
notícies i penso com ho heu d’estar passant les persones que esteu malaltes per
aquest virus. No m'imagino el que és no poder veure als teus familiars, amics, gent
que estimes i el trist que et pots sentir en l'habitació d’un hospital quan estàs sol.
Si poguéssim des de casa enviar-vos a tots els que esteu a l'hospital els ànims que
volem per vosaltres, us arribarien muntanyes i muntanyes d’energia. L'únic que hem
de pensar que tot això passarà de pressa i que tot tornarà a ser com abans.
M’agrada molt el bàsquet i com estem a casa, fa pocs dies he tornat a veure un
documental del Kobe Bryant, hi ha un moment en el qual diu que” tot el negatiu,
pressió, desafiaments, per mi és una oportunitat de créixer”.Jo crec que d’aquest
moment que estem vivint,tots aprendrem alguna cosa.
TOT ANIRÀ BÉ!!!!!!!

PD: Aquest és un arc de Sant Martí que hem fet i l´hem posat al balcó de la nostra
casa.

Salutacions Albert.



Hola, em dic Irene, sóc una estudiant de FEDAC Sant Andreu que es troba ara mateix en
casa per les circumstàncies, però si estàs llegint això és perquè estàs passant per un
moment probablement complicat per a tu i per les persones del teu entorn, només vull
dir-te que encara que ara mateix et sentis sol/a, cansat o cansada, o amb por, fora de la
sala que et trobes hi ha molta gent que vol el millor per a tu i t’estima molt, encara que tu
potser en aquest moment no les puguis veure o no ho notis, aquesta gent està tant a
l'hospital esperant que et recuperis a poc a poc com a casa, tant la gent de l'hospital
esperant que et recuperis poc, espero que no se t’hagi oblidat que tens la força i l’amor
suficient per superar aquesta malaltia, molts ànims!!



Avui fa vint-i-cinc dies que estic fent el confinament, ja són molts que no veig als meus  
amics, que no vaig a l’escola, que no faig tot allò que feia habitualment i les nostres
rutines del dia a dia que no valorem les trobo molt a faltar. Penso en totes les persones  
que estan contagiades i malaltes als hospitals que no poden veure als seus estimats,  
és molt dur i em poso molt trist, però cada dia que passa estic més esperançat que  
aviat podrem tornar a la normalitat. A ells els vull transmetre tranquil·litat i esperança,
ja que veig la gran tasca que estan fent els sanitaris amb la gent malalta, treballant
incansablement moltíssimes hores cada dia per tenir cura d’ells. Els sanitaris són els  
nostres àngels de la guarda, i cada dia hi ha més persones que superen la malaltia  
gràcies a ells. També a tots els científics del món que estan treballant per aconseguir  
una vacuna que acabi amb el patiment de tantes persones i que sembla que ja estan  
molt a prop d'aconseguir-la.

Quan miro per la finestra i veig als carrers buits dóna tristesa, però és una tristesa  
esperançadora perquè t’adones que ho estem fent molt bé, i que si seguim així, molt  
aviat ho aconseguirem. Amb tot això m’he adonat que amb la força i la solidaritat de les  
persones ens podrem sortir i aviat podrem tornar a abraçar als nostres estimats.
Ànims, ja queda un dia menys.



Hola, em dic Eric i tinc 14 anys. Mentre escric aquesta carta, sento els 
aplaudiments de la gent del meu carrer.  Com que em trobo confinat a casa 
meva, estic jugant als escacs.

Els escacs, un joc d’estratègia. “El” joc d'estratègia. En un principi, ningú sap 
qui hi pot guanyar, mateix nombre  de fitxes, mateix nombre de quadres, 50% 
vs 50%, blanques o negres. El que canvia tota aquesta igualtat és  només un 
moviment i amb això es poden fer mil combinacions. Cada moviment és 
important per a guanyar la  partida.

Les blanques mouen primer. Al primer torn, només es poden moure els peons, 
només poden avançar una  casella cap endavant, i en diagonal només per 
“menjar” una fitxa de l'adversari. Després estan els cavalls, que  poden 
desplaçar-se més que els peons. Al costat dels cavalls estan els alfils que es 
poden moure en diagonal, i  així poden arribar d’una punta a l’altre només amb 
3 moviments. Les torres que estan en les puntes també  poden arribar d'una 
punta a l’altre, movent-se horitzontalment i verticalment. La segona peça més 
important dels  escacs és la reina que es pot moure en totes les direccions, 
seria la millor peça de l'escac si no fos per una, “el  rei”. El rei només es pot 
moure casella a casella, però el més important és que si el rei mor o es 
rendeix perds la  partida. Per això, el rei mai s’ha de rendir.

Molts ànims i una abraçada.





Hola,

En esta época tan difícil que estamos viviendo globalmente, en la que nos
tenemos que aislar en casa sin poder ver a nuestros seres queridos o amigos,
sin poder quedar para comer ni hablar o pasar un buen rato todos juntos, hay
personas que han sido infectadas por este malicioso bicho que les ha podido
provocar síntomas graves por los que han tenido que ser ingresados en
hospitales, como seguramente te ha pasado a ti, para que una parte de los
héroes de esta situación pongan todo su esfuerzo para ayudar a los enfermos a
curar y derrotar este virus maligno. Es por lo que quería dedicar un breve
momento a decirte que no estás solo, piensa que tu familia, amigos y vecinos
están deseando verte lo antes posible totalmente recuperado y siendo un
vencedor de esta enfermedad. Recuerda que no estás solo aunque así lo
parezca, a tu lado está todo el personal sanitario, luchando al unísono contigo
para poder vencer a esta enfermedad los antes posible. Aunque no lo veas,
seguro que puedes sentir la fuerza de todo corazón que te envían tus
familiares y conocidos, así como el resto de la sociedad. Todos esperamos que
te recuperes pronto y que todos juntos podamos empezar una nueva etapa
más fortalecidos y unidos. Todo esto pasará y podrás dar un gran abrazo a
todos tus conocidos y todo quedará como una anécdota. Así que ánimo, tú
eres fuerte, luchador y seguro que has tenido que lidiar con etapas de tu vida
peores y siempre has resurgido, si cabe, más fuerte que antes. Esta vez no va
a ser diferente, puedes con esto y con todas las zancadillas que te encuentres
en tu camino de la vida.



En aquests dies tan difícils, és important romandre junts per
afrontar aquesta  situació tan important i excepcional.

És important ser conscients que això que està passant en aquests
moments no és  una ximpleria, es tracta de la vida de moltes persones.

Per tot això dono les gràcies a tot el personal mèdic que
afronta el risc  d’emmalaltir per tal d’ajudar a gent.

També dono les gràcies a tots els malalts que resisteixen a un
hospital o a casa  seva, aïllats de les seves famílies i amics.

També agraeixo a les persones que estan confinades a casa seva, ja no
només per  no contagiar-se sinó per no contagiar els altres.

El meu suport a totes les persones a les quals els ha afectat aquesta
crisis, que ho  estan passant malament, que han perdut la seva feina,
han hagut de tancar el seu  negoci o han perdut alguna persona
estimada.

Aquesta crisi, tots junts, podem

superar-la.  Ànims!!!





En aquest temps tan durs i amb tantes preguntes només podem agrair 
a tots els  metges, sanitaris, policies, bombers, repartidors, professors, 
treballadors de  supermercats, forners i totes les persones que ens 
ajuden que la vida
funcioni..GRÀCIES!!!!! Sou uns valents i herois i no els polítics corruptes 
que retallen  en sanitat i quan sortim d'aquí ens faran creure que ells són els
responsables.

Ens feu sentir orgullosos de formar part d’aquesta societat i sortim cada dia 
als balcons  a aplaudir en una petita mostra d'agraïment pel vostre esforç fins i 
tot arriscant la  vostra salut i de les vostres famílies, això no té preu i mai us 
ho podrem agrair com cal.  També agrair a totes les persones que ens 
quedem confinats a casa per tal de no  empitjorar la situació.

Pels infectats i els familiars, una abraçada i el nostre
suport.

SEGUIREM LLUITANT!!!!







Hola,

Sóc en Pau, estudiant de 3r ESO A de l’escola FEDAC Sant
Andreu. Jo no sé a qui envio aquesta carta, el que sí que sé, és
que el qui la llegeix està en un hospital separat/da de la seva
família. Des d’aquí volia donar-te molts ànims, és una situació
nova per a tothom i per això necessitem paciència, des dels més
petits als més grans. Res, volia dir-te que espero que et
recuperis molt aviat i que això sigui un petit ensurt, no et
rendeixis que aquesta guerra la guanyarem tots plegats!

Una forta abraçada.



Us dono suport amb les meves paraules i accions, quedant-me a casa i seguir
els consells i normes per fer que no ens contagiem tan fàcilment, una salutació
a tot l'equip mèdic, sigueu forts, aguanteu, vosaltres podeu, una abraçada.



















Això va per a tota la gent que està ficada en aquesta 
etapa: gent gran,  sanitaris, gent que té a algun 
familiar afectat, etc…

Estic convençut que  ens en 
sortirem, ja que  tenim 

professionals que  ens estan 
ajudant a parar

el coronavirus.

Als avis que estan en residències, etc…
Ja veureu com d'aquí poquet, podreu veure els vostres fills, els vostres  nets, els que
estimeu.

Als sanitaris, que sou uns herois, que us esteu entregant al 100% per a  què el virus 
s’acabi, i que us ho agraïm a les 20:00h. I a la gent que  lamentablement ha perdut algú de 
la seva família... FORÇA. És molt trist  no poder acomiadar-vos d’ell. Però molta força.

ENS EN SORTIREM, ACABARÀ D'AQUÍ POQUET, PENSEU QUE…  CADA DIA ÉS UN 
DIA MENYS.

Èric Codes



Aquesta situació que estem vivint ens ha deixat a tots impactats. Però això no vol
dir que en estar tancats a casa no hem de fer res. Al contrari, són uns moments
que la vida ens ha regalat per estar en família, reflexionar, escriure, viure cada
moment, cuinar…

Ens ho podem mirar de diferents maneres:
Podem estar negatius, tristos, pensant que estem perdent un any de la nostra vida.
Pensant en totes les coses que faríem però no podem.

Però també ens ho podem mirar com una oportunitat, un repte. De coneixe'ns
millor, de créixer per dintre, de reflexionar, de fer tot el que teníem pendent…
Potser hem guanyat un any descobrint coses que no haguéssim descobert fent
classes. Hem fet noves amistats que no les tindríem fora. Hem a preciat més la
família i tot el que tenim… Jo estic segura que quan sortim tots haurem crescut. No
només per fora sinó per dintre. I viurem cada moment al màxim. Aprofitarem cada
oportunitat que ens donin. Perquè la vida es tracta d’això. De disfrutar.

Sent negatius no arribem a res. Serem més feliços sent positius. I amb un
somriure serà molt més fàcil superar aquests moments difícils.
Animo a tothom a viure la vida amb un somriure i quedar-se amb les coses
boniques. Amb l’ajuda de tothom aconseguirem sortir d’aquesta situació.

Jana



Com una persona que va estar ingressada un mes abans d’aquesta catàstrofe
encara que no es pot comparar puc entendre la desesperació, ja que la por
més gran que tenia en aquella situació era la de quedar-me sol, i pensar que en
aquesta pandèmia és obligatori quedar-te sol a l’hospital em genera ansietat de
pensar-ho, no puc crear un missatge molt complex, ja que no conec ni com ha
de ser de primera mà la situació realment ni la gravetat de la malaltia al 100%
però en el poc que se us dono ànims perquè molta gent s’ha aconseguit
recuperar i si lluitem tots junts podem acabar amb aquesta malaltia.



Laia Palazón

CARTES AMB COR

Amb aquesta carta m’agradaria reconèixer l’esforç i el treball que estan
realitzen tots els infermers i metges dels hospitals. Ja que estan posant en risc
la seva pròpia vida per tal d’ajudar i cuidar a tots aquells que estan malalts per
COVID-19.
També vull donar molts ànims a totes aquelles persones que els hi està
afectant el Coronavirus, ja que no és una situació fàcil de passar. Estic
convençuda de que tot això acabarà de pressa i que aviat podreu tornar a
casa a reunir-vos amb la vostra família, tant ells com nosaltres des de casa us
estem donant molts ànims i forces perquè seguiu lluitant i pugueu sortir
endavant.



Hola a tota la gent que està ingressada a l'hospital

Sé que aquesta és una situació molt dura, sobretot per a vosaltres que esteu a 
l'hospital i  sense poder rebre visites, ni parlar amb les vostres famílies, però mireu el 
costat bo i  positiu, que la gent us aplaudeix per donar-vos ànims, i pensem en 
vosaltres, i jo us  desitjo que estigueu bé i que acabi això com més aviat perquè tots 
units podrem contra  el COVID-19.

Allà esteu segurs i rebeu tota l’ajuda de metges i de les infermeres que us 
cuiden i  procuren que us cureu aviat i pugueu tornar a casa.

Sobretot animo a les persones grans que no els passi res i si és necessari pregaré  
perquè no us passi res i sobretot als meus avis, espero que us trobeu bé i que no us  
passi res i que les persones que no estan en l'hospital, donin gràcies que no estan 
en la  situació dels majors i espero que això acabi aviat i podeu tornar a casa 
prompte i estar  amb les vostres famílies, perquè això és el més important del món.

Molts petons i abraçades a tots  Marc LLobet



Cartes amb cor

Herois i heroïnes,
la veritat és que no és fàcil escriure una carta en la qual realment part de la
societat no tenim consciència del que realment està passant en els hospitals,
sales, laboratoris… i ens pensem que això tan sols és un petit paron, i
realment qui de veritat sou conscients sou vosaltres qui ara mateix està
llegint aquesta carta, en algun temps lliure o en les 12hores que et donen per
poder allunyar-te del mal son que per desgràcia ens està tocant patir.

Simplement, crec que us mereixeu el que no està escrit, sou forts, valents,
treballadors i sobretot empatitzeu amb tothom, ara mateix per desgràcia els
infectats, però si ara mateix no estiguéssim en aquesta situació seríeu herois
igualment, salveu vides!

Gràcies, per posar cada dia una mica més de ganes, gràcies per anar a
treballar i escollir aquest treball, com he dit abans gràcies per empatitzar
amb cada pacient que teniu, gràcies per fer florir part de cadascun dels
hospitals, gràcies per estar 12hores treballant com si no hi hagués un demà,
gràcies per ficar-te una mascareta i deixar-te la cara perquè tot això s’acabi
el mes ràpid possible, per tot i més donar-vos les gràcies!



Nil Llurba  
16-04-20

CARTES AMB COR

Abans de res m’agradaria fer arribar als centres mèdics la paraula que tots tenim al cap
en escoltar notícies vostres, GRÀCIES, esteu fent que tota aquesta tragèdia, que jo crec
que tragèdia és una paraula molt fluixa per descriure aquest maleït virus sigui molt més
tranquil·la i molt menys duradora, el vostre treball per salvar vides és brutal, salvar vides
es diu molt de pressa però és molt fort, que gent com vosaltres estigui lluitant per això,
jo ho visc relativament a prop, ja que la meva tieta és una de vosaltres, una lluitadora i
un heroi, i tenim la sort que hi ha moltíssimes persones com ella i ens esteu donant
moltíssima tranquil·litat. Quan tot això acabi podreu dir que heu salvat al món, perquè és
així, ens estem salvant. Com ja he dit el principi del meu humil escrit GRÀCIES, no ens
cansarem de donar-vos les gràcies. Que sapigueu que nosaltres agraïm moltíssim el
vostre sacrifici i per desgràcia no podem fer res més d'ajuda que quedar-nos a casa. Jo
personalment sóc un noi de 15 anys i econòmicament puc ajudar 0, però si fos un
treballador amb un sou, ajudaria, us ho asseguro, però com no puc fer-ho, dono la
màxima ajuda que pot donar una persona de les meves característiques, que és
quedar-se a casa.

MOLTS ÀNIMS I MOLTES GRÀCIES.



Nil Millat Monzonis

CARTES AMB COR

Estimats sanitaris,

Valorem moltíssim el vostre i treball i esforç per aconseguir superar aquests dies tan difícils
que estem vivint. D'aquí a poc temps aconseguirem superar aquesta pandèmia contra la
qual estem lluitant des de fa dies. Vosaltres sou els autèntics herois de l’evolució positiva
que a poc a poc es va produint, està clar que sense el vostre compromís i sacrifici no ho
aconseguiríem. Des de la nostra posició, el mínim que podem fer per ajudar és quedar-nos
a casa, que realment no suposa cap problema comparat amb l’esforç que realitzeu dia rere
dia. Esperem que valoreu tots els aplaudiments que es produeixen de part nostra cap a
vosaltres, és un reconeixement al vostre treball totalment merescut.
Us ho mereixeu tot i més!

Molts ànims! Ja no queda res!



Bon dia,

Escric aquesta carta per donar les gràcies a totes aquelles persones que estan
en primera línea lluitant en aquesta pandèmia. Per als metges, infermers,
serveis de neteja, dependents de supermercats, repartidors, escombriaires,…
Per a totes aquelles persones que surten cada dia a donar-ho tot pels altres,
que segur que tenen por i que estan angoixades, però aguanten la respiració i
ho donen tot. I també per als que ens quedem a casa i ajudem a parar aquest
virus que ens ha fet parar la nostra vida, les nostres rutines…
També vull donar ànims als qui tenen la covid-19 i estan a l’hospital o a casa
espantats. Dir-los que tinguin ànims i que siguin forts i lluitin.

Amb l’esperança que tot torni a la normalitat i que aviat ens poguem abraçar
com abans, m’acomiado.

#JOEMQUEDOACASA  #JOACTUO

Núria Salmeron



Cartas con el corazón

Buenas,

a todas las personas de avanzada edad que lo estáis pasando mal, deciros 
que las habéis  pasado peor y aquí estáis aguantando, que un bichito no os 
hará ni cosquillas.

A los jóvenes afectados me gustaría deciros que os aisléis y aunque moleste 
tengáis  paciencia.

A los sanitarios, sois los amos, seguid así que sois unos grandes, tenéis todos 
mis respetos,  mucha fuerza y muchas gracias.



Molts ànims,
en aquests dies tan durs.

FORÇA!!
que això

ben RÀPIDpassarà!



Hola a tots i a totes,

Us faig arribar aquesta carta per donar-vos ànims, jo principalment faig
aquesta carta perquè ho estic vivint des de molt aprop perquè els meus pares
són sanitaris, i desitjo que tingueu tots els materials i els mitjans perquè ara
com ara és difícil d’aconseguir, us dono ànims per a continuar com esteu fent
la vostra tasca no només ara sinó sempre, tot i que ara la situació és
excepcional, ho esteu fent molt bé!!

I crec que esteu en una situació difícil perquè aquests dies sortiu de treballar
més cansats però ho esteu fent superbé tot i la por que deu comportar el fet
de poder infectar-se i lo dur de les situacions que esteu vivint. Gràcies per
ajudar al món en aquests moments tan difícils.

Una abraçada  Víctor.



Aquesta carta és sobretot un agraïment a tots les persones que treballen a  la sanitat i que, 
encara que sempre han sigut molt importants a la nostra  vida, avui més que mai els tenim 
ben presents.

Per tota la labor encomiable que fan, posant en risc la seva pròpia salut per  salvar la dels 
altres, tan indefensos i tan vulnerables però tan valents i  atrevits a la vegada.

Treballen sense descans, fent més hores que té un dia, en torns inacabables,  però que per ells 
són satisfactoris, perquè treballen amb la sensació que  estan fent el que han de fer, salvant 
vides i no hi ha res més important que  treballar per ajudar la gent.

I una alenada d'esperança, per a totes aquelles persones malaltes que estan  ingressades, amb 
por per elles i per les seves famílies, per la por a contagiar  a altres o que ells mateixos no 
sobrevisquin .... s'ha de tenir valor,  esperança i saber que es pot sortir d'aquesta, amb afecte, 
amb cures i amb  molt d’amor

Mai perdre l'esperança, la vida s'ha de viure amb alegria, el dia a dia i  sabent que demà 
serà un dia millor

Una abraçada per a totes i tots els que treballen en la sanitat per la seva  tasca i esperança 
per a tots els malalts ... Demà tornarà a brillar el sol

Yulia



Escola Pallerola de Sant Celoni



Sant Celoni, 14 d'abril de 2020

Hola, bon dia a tothom!:

Em dic Adrià , visc a Sant Celoni, al Vallès Oriental i als peus del Montseny.  

Sóc alumne de 4tC a l’escola Pallerola i tinc 9 anys. Al 12 de juny en faré 10.  

Amb aquesta carta em vull dirigir als pacients i al personal sanitari d’arreu.

Als pacients els desitjo molta sort amb el que estan passant ara .També que es

recuperin el més aviat possible i així puguin tornar a casa seva amb les seves

famílies.

Al personal sanitari vull felicitar-lo pel seu fantàstic treball a l’hospital amb els

pacients ingressats, i vull animar-los a continuar fent aquesta tasca tan important

per acabar amb el COVID-19.

Així doncs us envio una abraçada ben forta i un petó des de casa meva, ADEU!!!!

Adrià





Sant Celoni 14 de abril.

Hola:

Em dic Aitana. Sóc una nena de 4tC, tinc 9 anys.

Als metges us vull agrair tot l’ esforç que feu per curar a tots els malalts que tenen  

coronavirus.

També volia dir als malalts que tot això passarà i que intentin ser positius, que  

es posaran bé, que fora els esperen les seves famílies.

Us faig arribar una abraçada gegant i molts ànims.

Aitana.



Sant Celoni 14/04/20

Hola!!!!!!

Soc l'Alba tinc 10 anys i visc a Sant Celoni,
Vaig a la escola Pallerola al curs 4tc.

Escric aquesta carta per donar les gràcies
a tots els que treballen a tots els hospitals
lluitant contra el coronavirus.

M'agradaria donar les gràcies als infermers
i infermeres que estan ajudan a tota la gent
que està malalta. Crec que són molt
valents i valentes.

Adéu, moltes gràcies per tot el que esteu
fent

ALBA



SANT CELONI 14/04/20

Hola bon dia,

Em dic Arnau i tinc 9 anys. Visc a Sant Celoni i sóc un nen espavilat, amable i

m’agrada jugar a fútbol.

A tots els malalts que esteu ingressats a l’hospital, espero que us recupereu.

Agrair a tots els sanitaris que estan salvant vides de les persones per això us

enviem aquesta carta.

Jo quan vaig estar ingressat per què em van operar d’ amigdalitis van venir uns

pallassos per animar als nens i nenes que estavem a l l’hospital, em vaig sentir

millor.

Ànims que tot anirà bé, si o fem tots junts vencerem al virus!!

Adéu petons i abraçades,que vencerem al virus!!!

Arnau



.
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Sant Celoni,14-4-2020

Hola herois i heroïnes dels hospitals.

Hola sóc en Daniel i tinc 9 anys. Vaig a l’escola Pallerola i m’agrada fer esport.

Com esteu, m’he enterat a les notícies de que heu salvat a moltes persones, com

tothom diu : ho esteu fent genial.

Seguiu aixi .Moltíssima força i moltes gràcies,

Adéu.  

Daniel



Sant Celoni 14 d’Abril

Hola, bona tarda

Sóc la Edurne. Sóc una nena alta, morena, i tinc vergonya. Infermers i infermeres us 
agraeixo  que aneu tots els dies a curar persones.  M'encantaria que salveu a molta 
més gent jo  quan sigui gran m’agradaria salvar gent com  vosaltres.

Fins la propera! Edurne



Sant Celoni 14\4\20

Hola sóc l’ Eric, tinc 10 anys.

Us envio aquesta carta per agrair-vos tot el que esteu fent per tots nosaltres.  

M´agradaria ajudar a molta gent com vosaltres però hem faria molta por infectar-me per  

això crec que sou tan valents. Porto molts dies tancat a casa i estic molt avorrit, a  

vegades em poso a fer deures, també veig series de la tele i a vegades ajudo a la  

meva mare a les feines de casa.

Espero que podem sortir a jugar a la pista amb els meus amics de l´escola.  

Espero que em contesteu.

fins aviat

Eric .



Sant Celoni, 14 d'Abril del 2020

Estimats sanitaris,

Em dic Erik, vaig a ľ Escola Pallerola i la primera tasca online tracta de fer-vos

arribar una carta i un dibuix.

Moltes gràcies per cuidar-nos i ajudar-nos tant, i sobre tot als que tenen

coronavirus.

Sou molt valents mentre nosaltres estem a casa confinats.

Molta força . Espero que tots estigueu molt bé i no us ho encomanin.

Erik .





Sant Celoni, 16 de Abril 2020

Benvolguts infermers /res:

Em dic Gerard, sóc un nen de 10 anys, de Sant Celoni. Visc amb els meus

pares, el meu germà i la meva àvia. La meva escola és el Pallerola.

Escric aquesta carta per donar-vos suport per tot el que esteu fent amb els

malalts del covid-19.Quan he sabut que molts de vosaltres no podeu veure la

vostra família , m’he entristit molt perquè sé lo important què és estar amb la

família, perquè jo estimo molt la meva. La meva família i jo ens hem quedat a

casa per poder ajudar a què no empitjori, i que vosaltres pugueu tenir una mica

de repòs, després d'aquestes setmanes tan intenses. Us voldria donar molts

ànims perquè no decaigueu i que tingueu molta força i estigueu feliços amb la

vostra família.

Tot anirà bé!!!!!!!!!!! jo si que crec que anirà bé perquè esteu fent una bona feina

i estareu sempre Cuideu-vos molt, poseu-vos guants i mascareta, i renteu-vos

molt les mans amb aigua sabó i desinfectant ( jo ho faig sempre).

M'agradaria molt saber com és treballar tot el dia amb aquesta epidèmia, per

poder confirmar més que sou una part molt important i que jo confio amb tots

vosaltres. Cada dia a les 8 del vespre, surto al meu balcó a aplaudir per tots

vosaltres.

Espero que tot vagi molt bé i donar-vos una gran abraçada, sou genials.

Atentament,

GERARD
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Sant Celoni, 14 d’abril de 2020

Hola:

Sóc la Irene Alonso, tinc 9 anys i visc a Sant Celoni.

Vull donar les gràcies a tots els metges i els hospitals que estan treballat i s’estan  

esforçant per curar a tots els malalts.

Sé que teniu molta feina, esteu fent molts sacrificis i esteu molt cansats. Jo us  

vull fer arribar tots els meus ànims, ens en sortirem.

Cuideu-vos molt, una abraçada.

Irene.



Breda,14 d’abril de 2020

Hola,

Sóc la Irene tinc 10 anys i vaig a l’Institut Escola Pallerola. Estic a 4tC i ens diem

Fotògrafs i la meva profe és la Lourdes. Som 25 a la classe.

Estic confinada a casa amb la meva família. M’agrada estar amb ella però també

m’agrada estar amb els meus amics. Per això faig video- trucades amb ells. He

fet moltes manualitats, també he vist moltes sèries de Netflix. Una d’elles és

Stranger Things.

A tots els que treballeu als hospitals us vull enviar aquesta carta perquè us vull

dir moltíssimes gràcies per cuidar dels nostres familiars que estan en el hospital  

ingressats i tractar-los amb amor.

A tots els que esteu a l’hospital malalts us envio molts petons i abraçades.

Tot Anirà Bé! Molt aviat estarem a l’escola aprenent coses noves gràcies a

vosaltres.

Irene





Sant Celoni 14 d’abril de 2020

Hola a tots i a totes.

Hola em dic Jordi, tinc 9 anys i faig quart de primària a l’escola Pallerola.

Porto molts dies a casa per culpa de la Covid 19, que és un virus que fa que

molta gent es posi malalta.

Des de casa vull enviar tota la meva força i molts ànims a tota la gent que està

ingressada als hospitals i us desitjo que us recupereu molt aviat.

També, com la meva mare és infermera i el meu pare és tècnic en emergències

sanitàries i veig que treballen molt, vull donar les gràcies al personal sanitari pel

gran esforç que estan fent ajudant i curant a les persones malaltes.

Desitjo que la situació acabi ben aviat i tots puguem tornar a la normalitat.

Us envio una gran abraçada.

JORDI .



Sant Celoni, 14 d’ abril de 2020.

Bon dia,

Hola, em dic Júlia i tinc 9 anys. Estic a casa per això del coronavirus.  

Però tinc ganes de sortir, i vosaltres?

Espero que us trobeu millor. I us dono ànims perquè ho pugueu superar. Ànims  

que podeu!

Com us trobeu? Passeu bé el dia? En el hospital us tracten bé? Jo espero que  

se'n vagi ja el virus aquest.

I jo aquí a casa estic fent deures i també descansant.

Trobo a faltar als meus amics i amigues i sortir al parc però estic bé.

Espero que us recupereu aviat!

Fins la propera!!!  

JÚLIA.



Sant Celoni,dimarts 14 d’Abril 2020

Hola metges dels hospitals!!!

Espero que estigueu molt bé. Tranquils que això passarà ràpid i estic segur de

que teniu alguns dies de festa.

Us vull donar les gràcies per tot el treball que heu fet amb els afectats del

COVID19.La meva tieta és infermera i per el que ens explica als meus i a mi,

esteu treballant molt i patiu pels malalts.També ens ha dit que les mascaretes,

les ulleres i les pantalles protectores que utilitzeu us deixen moltes marques a la

cara .

Se que esteu treballant 12 hores i a vegades veig alguns metges per la tele

explicant tot el que feu i l’esforç que feu per ajudar als malalts i fer que tot això

passi el més aviat possible.

Totes les tardes surto al balcó de casa amb la meva mare i pare i aplaudim per

vosaltres i per tots els sanitaris.

Un amic del meu pare va estar ingressat pel COVID19 i ho ha superat.

Espero que no estigueu tristos. Ens veiem aviat!!

Lucas



Sant Celoni, 14 d’abril de 2020

Bon dia,

Sóc la Maria Gonzalez Berlanga, tinc 10 anys i estudio a l’Institut Escola Pallerola

de Sant Celoni.

M’agradaria agrair-vos tota la feina que esteu fent per nosaltres, jo tinc dos

familiars, que treballen en un hospital, estan molt cansats per tota la feina que

fan, com vosaltres, però contents de poder fer-ho, gràcies.

A la gent que s’està recuperant li envio molts ànims, nosaltres també ho estem

fent bé, perquè ens estem quedant a casa.

Espero que tot això acabi aviat i ens podem fer tots una forta abraçada.

Maria



Sant Celoni, 15 d’abril del 2020

Hola a tothom:

Sóc la Mariona de 4t C de l’escola Pallerola.

He fet aquesta carta per animar a tots els pacients de corona virus. Desitjo que  

us recupereu el més ràpid possible.

Vull agraïr als metges i a tots els sanitaris la seva feina.  

Em despedeixo, ànims!

Tot anirà bé!!!!

Mariona



<3



Gualba 15 d’abril de 2020

Benvolguts herois i heroïnes!

Em dic Nora, tinc 10 anys i aquest escrit el vull dedicar a totes
aquestes persones que fan el possible per evitar el contagi del
virus i que lluiten cada dia contra ell, als infermers, metges,
voluntaris.... També ho vull dedicar a tots els que ho estan passant
molt malament. Molts ànims i molta força per tirar endavant en
aquests moments tan difícils.

Una abraçada ben forta per a tothom!!!

Nora



SANT CELONI 16 D'ABRIL DEL 2020

Hola Bon dia!

Sóc en Ousmane . Tinc 11 anys visc a sant Celoni i estudio en la escola Pallerola.

Faig 4t de Primària, i gràcies al confinament jo i tota la meva família estem bé.  

Sabem que el COVID-19 es un virus molt perrilós que pot arribar a fer-nos molt  

mal, per això hem de adoptar les mesures necessàries per no contagiar-nosuns  

als altres.

I desitjo que totes les persones que estiguin contagiades es recuperin aviat i  

puguin estar amb els seus familiars, i els enviem molta força i molts petons.

Ousmane



TASCA 1. CARTES AMB COR

., Jtr L)M o. N.«wo- lJ<JvV1 C l ) p t . a -f'<n

T V , v J •AJ r e,,,o.l





Vallgorguina,14 d’abril de 2020

Benvolguts metges i sanitaris:

Em dic Ruth Pons i visc a Vallgorguina. Avui fa un mes que no sortim de

casa ,i ja tenim ganes d'anar a l´escola i veure els nostres companys.

Per no avorrir- nos hem jugat a jocs de taula, hem fet les feines de casa,

pastissos, yoga challenge, meditació, gimnàstica,etc. M’agradaria saber

quan podrem tornar a l'escola? Trobem a faltar els nostres companys

,les classes de ceràmica del dimecres, sortir al bosc.

Volíem dir-vos que valorem el que esteu fent  

per nosaltres, i m’agradaria saber si esteu tots  

bé. Us desitgem que tingueu bona salut i  

molts ànims, per combatre aquesta pandèmia.

Amb els meus millors desitjos.

Ruth .



Sant Celoni, 14 d' abril de 2020

Hola a tothom,

Em dic Sam, i sóc un nen de 4rC de l ‘escola Pallerola.

Voldria que tothom es curés del COVID-19, per tornar a la normalitat. Estic  
molt agraït per tot el que fan els metges , infermeres , tot el personal sanitari,  
policia i bombers.

Vull donar molts ànims a tothom i sobretot no sortiu de casa si no és necessari.

Molts ànims i tot anirà bé !

Sam.





Sant Celoni, 15 d’abril de 2020.

Hola bon dia!

Em dic Sarah i tinc 9 anys. Estic cursant el 4º de Primària en el Institut Escola

Pallerola i visc a Sant Celoni.

Estem en temps difícils i estic segura de que tot sortirà bé. Tinguem fe i paciència.  

Espero que tot us vagi bé.

Una forta abraçada.

Sarah
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