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Avui,..........................................................

ESCOLES TANCADES PER FRENAR EL VIRUS

Escola
tancada

Com sabeu, les escoles estaran tancades força dies i s’ha
demanat que tothom qui pugui treballi des de casa. De fet,
s’ha suspès tot el que reuneixi gent. Només s’ha de sortir de
casa per comprar menjar, medicaments i productes de neteja,
o per passejar el gos.
Si no estem en contacte amb altres persones, hi haurà menys
gent que s’encomani del coronavirus. Encara que per a moltes
persones pot ser com una grip forta, la gent gran o que ja està
malalta pot acabar molt greu si se’n contagia. I si cada cop hi
ha més malalts greus, els hospitals no podrien atendre tothom.
Per això, per protegir les persones més vulnerables, les autoritats i els científics ens han demanat que siguem responsables.
Serà estrany i durarà molts dies, però tots hi hem d’ajudar. A
més de quedar-nos a casa, hem de rentar-nos sovint i molt bé
les mans, no compartir gots ni cantimplores, i evitar el contacte amb persones malaltes que siguin a casa.
Per què cal evitar tot el que reuneixi gent? │ Quines altres mesures hem de prendre a casa? │ Què fareu aquests dies a casa?
Més informació: http://bit.ly/2TZ2W36

HISTÒRIES SOLIDÀRIES EN DIES COMPLICATS
Aquests dies d’estar tancats a casa són complicats. Però
també es van coneixent històries de gent que vol donar un cop de mà. Per exemple, molts comerciants xinesos han anat als hospitals o a la
policia a donar de franc mascaretes, gel desinfectant o bates que tenien als magatzems.
Alguns metges s’han ofert a atendre consultes
per internet. I molts veïns ajuden la gent gran
de l’edifici: van al supermercat o a la farmàcia
per ells perquè no hagin de sortir. També n’hi



suspendre:
cancel·lar, deixar
de fer una cosa que
s’havia de fer.
encomanar-se:
agafar una malaltia estant a prop
d’una persona
malalta.
grip: malaltia que
provoca debilitat
de cos, febre, mal
de cap, tos i problemes per respirar.
contagiar-se:
encomanar-se.
vulnerable: feble,
dèbil.
responsable: que
fa les coses pensant en el bé de
tothom.

La soprano Begoña Alberdi canta des de
la finestra de casa. Foto: Elisenda Pons
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donar un cop de
mà: ajudar.
comerciant: persona que té una
botiga.
de franc: gratis.
desinfectant: que
serveix per desinfectar, per netejar
a fons.
posar-hi un gra
de sorra: oferir
una petita ajuda.

ha que tenen cura dels fills de les persones que treballen en un
hospital, que aquests dies hi han de passar moltíssimes hores.
A més, alguns artistes també han volgut posar-hi el seu granet de sorra. A través d’internet, han fet petits concerts i
han preparat petites obres de teatre. Per exemple, la soprano
Begoña Alberdi surt cada vespre una estona a cantar òpera al
balcó de casa.
Quins materials han regalat molts comerciants xinesos?
Quines són les propostes d’alguns artistes per fer l’estada a
casa més entretinguda? │ Per què penses que hi ha gent que
actua de forma solidària?
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