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Mandales d'agraïment: una veïna de
88 anys de Terrassa envia cada dia
un dibuix al personal sanitari
MútuaTerrassa agraeix la solidaritat de la gent i tot el suport que reben

Mandala que una veïna de Terrassa ha enviat a MútuaTerrassa. | Cedida

Els aplaudiments que cada dia ressonen a les ciutats a les vuit del vespre per agrair la tasca del
personal sanitari arreu del país, és una de les múltiples mostres de suport que els ciutadans
estan fent arribar als professionals de la salut. Un altre, és el que fa, diàriament, la Josefina Pàmies
Calaf, una veïna de 88 anys de Terrassa que ha decidit fer arribar mandales a l'Hospital
Universitari MútuaTerrassa.
La seva filla és professora de música i musicoterapeuta i explica a LaTorre que la seva mare
en fa moltes i s'han compromès a fer-ne arribar cada dia una "per aquelles persones que ho
passen malament". "La mare en fa moltes", diu l'Alba Monart, "i així se sent útil". La Josefina és
una persona dependent, ja que va en cadira de rodes però "té el cap molt clar" i li agrada molt fer
mandales. MútuaTerrassa agraeix la solidaritat de la ciutadania i les cartes, els dibuixos que
reben.
No deixarem de donar-vos les gràcies per les incomptables mostres de suport i solidaritat que
estem rebent. ??
Us agraïm les vostres iniciatives. Si teniu dibuixos, cartes o missatges per als nostres
professionals envieu-los a comunicacio@mutuaterrassa.cat
Moltíssimes gràcies
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/72986/mandales/agraiment/veina/88/anys/terrassa/envia/cada/dia/dibuix/al/personal/sanitari
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? MutuaTerrassa (@Mutua_Terrassa) March 18, 2020
(https://twitter.com/Mutua_Terrassa/status/1240258691103969280?ref_src=twsrc%5Etfw)
Les mostres de suport i les donacions són múltiples. La UPC de Terrassa va fer arribar guants,
mascaretes i granotes.
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/72963/upc/fa/donacio/centenars/mascaretes/g
uants/mutuaterrassa) També han rebut una donació de guants i solucions alcohòliques de part de
l'IES Terrassa i un saló de bellesa de la ciutat.

Avui hem rebut la donació de guants i solucions alcohòliques de part de l'IES #Terrassa
(https://twitter.com/hashtag/Terrassa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) i guants de part del Saló
#BeautySecrets (https://twitter.com/hashtag/BeautySecrets?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
Moltíssimes gràcies ?? pic.twitter.com/0axyOHAOqbhttps://t.co/0axyOHAOqb)
(
? MutuaTerrassa (@Mutua_Terrassa) March 18, 2020
(https://twitter.com/Mutua_Terrassa/status/1240386044224249856?ref_src=twsrc%5Etfw)
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