
12 d’ abril 

dia de les Persones amb Extremitats 
Diferents 

 
¡Bon dia! 
Sóc en……… i m’encanta venir  a l’escola. 
Tinc molts amics. Alguns són alts i altres són baixos.  Hi ha nens 

prims i altres que no ho són tant. Hi ha a qui li agrada pintar i altres que 
corren molt ràpid . Uns tenen unes habilitats i d’altres unes altres… 

A la meva escola, com a tot el món, tots som diferents. Som 
diferents per dins i per fora i aquest és el nostre tresor  que ens fa únics. 

Una de les coses que a mi em fa diferent , es que vaig néixer sense 
part d’un braç, debía   ser   molt   tímid   perquè   no   va voler sortir…   ¡però   
tinc   una   pròtesi super    xula    que    ja    la    voldria    Ironman…!    I tot 
i que tinc aquest peculiaritat    a mi m’agrada que em tractin com els 
demés, perquè tot i que tots siguem diferents, tots volem ser tractats 
de la mateixa manera: sense discriminacions, sense que se’ns destaqui 
per les nostres diferències.… 

Un de cada deu mil nens al món neixen com jo, amb una extremitat 
diferent. A vegades pot ser un braç i a vegades pot ser una cama. 

Avui 12  d’ abril,  els meus amics d’arreu del món amb una extremitat 
diferent i i jo, volem conmemorar aquest dia i acostar-vos a les nostres 
diferències, al nostre tresor. Volem que les coneixeu i que no us 
preocupeu per nosaltres, que estem bé sent diferents , perquè      en 
realitat tots ho som ja sigui més o menys obvi. Tingueu sempre present  
que al llarg de les nostres vides, ens trobarem amb moltes persones 
diferents, feu que amb les vostres paraules i els vostres actes sempre se 
sentin respectades y estimades. Hem de  mirar més enllà de les 
aparences, mirar allò important, al nostre cor. 

 
Ja li va dir la guineu una vegada al Petit 

Príncep:  “ L ’e s s enc ia l , é s inv i s ib l e  als ulls ” 


