
  

 

 

EL SOMNI DE LA MARTINA 

 

 

Vull que conegueu la història d’una nena que es deia Martina. 

 La Martina era una nena de 9 anys, paralítica i anava en cadira de rodes. El seu somni 

era pujar al cim d’una muntanya, però com que anava en cadira de rodes no podia. 

  A l’escola la Martina tenia molts amics: l’Anna, la Mar, l’Arnau, en Gerard… La Martina 

estava  avorrida per què no podia fer tot el que feien ells. 

Un dia els seus amics van tenir una idea al·lucinant. Com que d’aquí a poc temps era 

el seu aniversari i feia 10 anys, volien fabricar una cadira perquè poguessin portar a la Martina 

a la muntanya i ajudar a complir el seu somni. 

Al cap d’uns dies, els amics de la Martina, ja tenien la cadira feta per fer l'excursió. 

El dia del seu aniversari li van preparar una festa, i desprès d’obrir tots els regals, li van 

donar la sorpresa que aquest cap de setmana  pujarien al Puigsacalm. 

La Martina estava molt emocionada i els hi va fer una abraçada ben forta a tots. 

El dissabte següent, tots es van aixecar molt aviat. La Martina, gairebé  no havia dormit 

de l’emoció. Els amics de la Martina, la van venir a buscar amb més nens i nenes de la classe, 

tots disposats a ajudar. 

La pujada al cim va ser preciosa, tothom estava molt content, rient i fent bromes. El 

camí va ser dur, però al final ho van aconseguir. De tornada, la Martina, va estar molt agraïda 

als seus companys, això no ho oblidaria mai.  

Quan la Martina es va fer gran, tot i anar en cadira de rodes, va decidir  ajudar als nens 

que tinguessin alguna discapacitat. Els ajudaria a ser més feliços i a sentir-se millor.  

I fins aquí la història de la Martina i els seus amics, que van passar una aventura bonica 

i feliç que recordaran per sempre més.  

 

 

 


