
Important!!  

Hola! 

Si llegeixes això vol dir que ho has trobat. Crec que no saps qui soc per 

aquest motiu empassaré presentant-me, però sobretot no ho llegeixis 

amb companyia, i si és així que no u vegi ningú. Jo soc tu, és a dir que 

aquest missatge ve del passat i té l’enviat per donar-te un missatge sobre 

una cosa que passarà o que ja deu esta passant i és molt greu. 

Al 2020 a tot el món va passar una desgràcia que va acabar amb la vida de 

molta gent, sobretot gran, i això fa molta pena, aquesta desgràcia és 

causada per un virus nomenat Coronavirus o COVID-19 que és com una 

grip però molt més greu per aquest motiu et demano que compleixis totes 

les normes de seguretat per a que no et contagis i no el contagis a altra 

gent, així que t’hauràs de quedar a casa durant quasi dos mesos i després 

ja podràs començar a sortir, i a entrenar encara que les competicions i els 

campionats s’hagin aplaçat fins al novembre. Una cosa molt important és 

que aquests dies t’hauràs d’organitzar molt més be que ara per no caure 

al mateix error que jo, ja que com no podreu anar a l’institut haureu de fer 

classes online pel Google Meet i tots els treballs, deures, presentacions ... 

s’hauran de presentar pel correu o pel teu blog. Aquests dies també farà 

molta calor així que preparat la roba d’estiu, un ventilador i una piscina i 

per anar a córrer és millor que t’agafis dos botelles d’aigua, una per a 

mullar-te i l’altra per a veure. Quan us deixaran sortir al carrer que això es 

a la fase 1, perquè o han repartit per fases, es obligatori que t’agafis la 

mascareta per no prendre risc i manté la distancia amb l’altra gent, però 

no abusis de sortir, perquè quant nosaltres estàvem apunt de passar a la 

fase 2, vint persones van fer una festa al Biloba i com que dos estaven 

contagiats, es van contagiar tots i no vam poder passar de fase. 

I fins aquest punt et puc parlar perquè dins de cinc minuts he de marxar a 

muntar una piscina que hem comprat ja que aquest estiu potser no les 

obren. Quan passem de fase et tornaré a escriure. Espero que ho hagis 

llegit tot perquè és molt important i també és important que no ho diguis 

a ningú  

Per al jo del futur. 


