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CONEIXEM…
L’Isi…
Uns van i uns altres vénen. Alguns es guareixen
i uns altres deixen un gran buit. Uns arriben
completament desanimats i altres amb energia
per a vèncer a la leucèmia. Així és el dia a dia
dels pisos d’acollida de la Fundació.
Des de principis d’any, aquests pisos d’acollida
han allotjat 18 famílies i en aquests moments
estan tots ocupats. Un dels nostres inquilins
és l’Isi, un noi de 21 anys de Mallorca amb
unes ganes de viure enormes i milers de plans
de futur.
Des del mes d’abril, l’Isi ocupa un pis de la
Fundació proper a l’Hospital de Sant Pau de
Barcelona, on rep tractament. La seva mare,
Francisca, l’acompanya en tot moment fins que
aconsegueixi restablir-se completament del trasplantament de sang de cordó umbilical al qual
ha hagut de sotmetre’s i pugui tornar a casa
seva, a Mallorca.

Des que a l’Isi li van diagnosticar, la Francisca no
s’ha separat del seu fill en cap moment. Va deixar la seva feina com a professora i va fer les
maletes. La seva embranzida i la força de l’Isi
han estat fonamentals per tirar endavant. Els dos
han heretat aquesta virtut del pare de l‘Isidoro,
que va morir fa uns mesos i a qui Francisca
recorda sense parar amb molt afecte.
La música també és la gran companya de l’Isi.
Per no avorrir-se durant els seus llargs ingressos a l’hospital va preguntar als metges si podia
endur-se la guitarra i tocar a l’habitació. “A la
gent, infermeres i metges, els agradava molt
escoltar música”, diu orgullós.
L’Isi ja està pensant a tornar a casa, continuar
estudiant disseny gràfic, pintar, tocar la guitarra i muntar un grup de rock. Molta sort Isi!
Les següents empreses patrocinen els pisos
d’acollida:

Isidoro Gallardo, amb la seva guitarra, en el pis
que la Fundació posa a disposició de pacients i
els seus familiars que necessiten desplaçar-se per
seguir un tractament contra la leucèmia.

