A l’Escola Meritxell,
Sóc mare d’una alumna de l’Escola i Infermera d’un Hospital de Barcelona. I
Professional de les que estan a primera línia.
Fa molts anys que sóc Infermera i mai he viscut una situació com les que ens ha
portat el COVID-19; desbordats per la quantitat de persones afectades i de
gravetat, per la manca d’equips de protecció ,pel fet de tancar els Hospitals als
familiars i sobretot per l’impacte emocional que ens ha produït les experiències
viscudes molt traumàtiques la majoria de les vegades.
Vam començar a rebre grans mostres de solidaritat (bates, mascaretes, màscares,
respiradors..) de persones i empreses que es van agrupar per ajudar. També,
l’escalf i suport dels vostres aplaudiments de les 20h que tanta força ens dóna.
Per això, vam decidir, demanar a través de Twitter (@nursescsi) missatges d’ànim,
dibuixos per decorar els espais de l’Hospital buits de familiars i plens de tristor.
Vam tenir una resposta aclaparadora, entre elles, de l’escola Meritxell (des de nens
i nenes fins a les àvies, en tenim una de molt activa: la meva estimada Olga). Només
puc agrair de tot cor a les persones anònimes que ens han ajudat tant.
Vam fer una segona crida, per omplir els Hospitals de roses, per fer un #feliçSant
Jordi als pacients i professionals.
De nou, multitud de roses... però la resposta màgica i excepcional la vam tenir de la
nostra Escola, de la ma de Laura Torres, Ariadna Bardina i els/les alumnes de
Primer d’ESO.
Vam rebre les meravelloses “roses matemàtiques”. Roses, fetes amb nombres, amb
fórmules i amb figures geomètriques.. una manera d’aprendre, aplicar
coneixements i ajudar als altres que no tinc paraules per definir el que vam sentir i
sentim quan les veiem. Tant és així, que les Roses del Meritxell ocupen un lloc
d’honor a l’entrada de l’Hospital.
Per superar aquesta pandèmia no ho farem tant sols amb coneixements, sinó que
cal una gran intel·ligència emocional, i xarxes de solidaritat com la que han dut a
terme els vostres fills i filles.
Deixeu-me donar les gràcies, gràcies i més gràcies per fer del moment que estem
vivint una oportunitat perquè els nostres fills i filles aprenguin a ser persones.
Núria Borrell i Brau
(Infermera)

