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ALUMNES

Tenir diabetis no és...

De vegades sentim coses que no són del tot certes, però les diuen 
moltes persones o persones que en saben molt i acabem creient-
nos-ho.

De vegades veiem coses que ens porten a conclusions equivocades: : 

L’Andrea té la pell negra, per això sé que ha nascut a l’Àfrica, (potser 
ha nascut a la mateixa ciutat que tu, però és negra perquè el seu avi 
va venir de Cuba, que és un país on hi ha moltes persones de color, 
però no és a Àfrica, sinó a Amèrica). 

Com que en Harold és estranger crec que va venir al nostre país 
perquè la seva família era molt pobra, (potser el seu pare és una 
persona molt important i l’han fet director d’una fàbrica que hi ha 
aquí i per això s’han traslladat).

Com que la Lluïsa és molt alta, segur que té un any més i va repetir 
curs perquè és poc llesta, (hi ha persones que són especialment 
altes).

Algunes de les coses que pensaven les persones que coneixen la 
Carol sobre la seva diabetis eren:

- Que la diabetis es contagia.

- Que la Carol no podia fer esport.

- Que la Carol era més dèbil que els altres.

- Que la Carol era drogoaddicta (perquè es punxava).

- Que a la Carol li passarien coses dolentes (es quedaria cega o 
fi ns i tot es moriria aviat).
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Però fi xa’t que, encara que cap d’aquestes coses no sigui certa, es 
comportaven amb ella com si de veritat ho fossin.

En Joan pensava que la Carol li podia encomanar la diabetis, per 
això procurava no jugar amb ella al pati.

El profe d’educació física suposava que la Carol no podia fer esport, 
per això li exigia menys que a la resta d’alumnes.

La mare de la Carol imaginava que la seva fi lla era més dèbil que els 
altres nens, per això li permetia tots els capritxos.

La Lluïsa creia que, com que es punxava, la Carol era una dro-
goaddicta, per això va deixar de ser la seva amiga.

La Rosa, la millor amiga de la Carol, estava convençuda que a la 
seva companya li  passarien coses molt dolentes i per això estava 
molt trista.

ESPERO QUE A TU NO ET PASSI RES D’AIXÒ.
SI TENS DUBTES, PREGUNTA-HO A ALGÚ QUE CONEGUI EL TEMA.
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