
any 4

Cada cosa té la seva bellesa, però no tots saben veure-la - Confuci

Posada al dia
S'ha parlat molt de la grip A 
(coneguda com H1N1) i de 
com ens afectaria a tots. 
Algunes empreses fins i tot 
tenien previstos plans de 
contenció per si els seus 
empleats es posaven 
malalts tots de cop. Aquest 
diari, en un esforç 
d'investigació sense 
precedents pot afirmar 
categòricament que la grip 
A, no existeix. La grip que 
realment ens ha atacat és 
la Grip U coneguda com 
O.1.L.1. Aquesta grip 
altament contegiosa agafa 
el seu nom de les inicials 
del seu creador Oriol 
Utrilla i de la seva primera 
contagiada: Laia Utrilla. 
Efectivament un bon dia 
"el rubio de oro" es va 
encostipar amb una mica 
de febre. El dia següent jo 
em vaig solidaritzar amb el 
meu germà i també vaig 
començar a tenir febre. Un 
parell de dies més tard, la 
mare va agafar la variant 
anomenada Bronquitis i 
finalment el pare, malgrat 
arrastrar-se durant dies 
sense acabar de definir-se 
va acabar també amb una 
bronquitis. Ep!! però ja 
sabeu que jo sempre 
més... i aquesta vegada no 
podia ser diferent. 
Treballant molt i amb una 
gran inversió en I+D en el 
desenvolupament de 
mocs, vaig fer del meu 
vulgar encostipat, una 
magnífica Neumonia 
Atípica (estic en procés de 
patentar-la), de la qual 
malgrat les tones 
d'antibiòtics, encara no he 
fet net del tot. No us podeu 
ni imaginar lo maca que és 
la panera de nadal del 

Vanguardia i el Mundo). 
Aprofitant les vacances de 
Nadal, els pares ens van 
portar a tastar la neu. Però 
aquest any, a banda de fer 
baixades amb els trineus 
ens vem probar els esquis, 
i... tant a l'Oriol com a mi, 
ens va agradar molt. Vaig 
tenir que explicar-li a l'Oriol 
com havia de flexionar les 
cames i al final ens en vam 
sortir prou bé.

A l'escola, hi ha bastants 
canvis. D'una banda l'Aina, 
la meva mestra està de 
baixa i ara tinc una nova 
mestra, la Judit. Ja s'han 
creat els grups barrejats 
(P3, P4 i P5). Si la meva 
classe és la dels cargols, 
quan estem amb els grups 
barrejats sóc del grup dels 
dinosaures. 

Hem fet una sortida a la 
biblioteca Clarà i a una 
granja escola. Conclusió: 
si es pot estar sentat 
tranquilament, calentet, 
llegint un conte... per que 
cal anar a passar fred, a 
un lloc pudent i plè 
d'animals salvatges com 
son les gallines?

També hem repetit 
assistència a la III Festa 
de disfresses Invest for 
Children. Com cada any, 
espectacular, amb 
malabars, música, berenar 
i premis!!! He guanyar el 
premi a la mi l lor 
Hawaiana, per la meva 
disfressa portada de la 
India. Em sembla que la 
jutge era amiga meva...

consorci farmacèutic...

En qualsevol cas, sembla 
que ja ho tenim bastant 
superat. El meu actual mal 
de cap tornen a ser les 
tiróides que torno a tenir 
una mica descontrolades. 
La Cristina (la meva 
pediatra) les vol veure de 
més aprop i ha programat 
una ecogafia de les meves 
glàndules pel proper mes 
de març. Ja veurem.

Igual que "el Almendro", 
que torna a casa per 
Nadal, la Fundació Talita 
ha tret el seu famós 
calendari. Aquest any 
tampoc em vaig poder 
resistir i vaig accedir a 
sortir a la contraportada 
del calendari de paret (el 
que regalaven amb la 
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