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Seguint un somni 

 

Hi havia una vegada en una ciutat anomenada Pica, una nena que es deia Alma. El seu 

somni des de ben petita era ser conductora d'autobusos com el seu avi Manel.  

Però l'Alma tenia un problema, li faltava una cama. Amb 12 anys encara la tenien que 

acompanyar a tots els llocs, els seus pares no volien que estigués sola. Aquest problema 

li feia tenir moltes dubtes a l'hora de fer realitat el seu somni. Però ella no és rendia.  

Els seus pares, cada dia, treballaven moltes hores per intentar reunir els diners que li 

permetrien comprar una pròtesis, però aquell dia no arribava mai. Els pares necessitaven 

els diners per comprar el menjar de cada dia i per pagar la seva casa. 

L'Alma es posava molt trista perquè amb aquest problema mai no podria aconseguir el 

seu somni. Sense aquella pròtesis no podria fer res. Bastanta sort va tenir amb que 

l'hospital li donés, als seus pares, una cadira de rodes quan l’Alma va néixer.  

Algunes vegades al col·legi se'n reien d'ella: 

-Alma em pots portar a la ciutat del costat amb la teva bicicleta? 

-Ah no, és veritat, si no pots fer res, no tens cama. 

-Mai seràs conductora d’autobusos. 

-Nois, calleu que comença la classe. (Va dir la mestra) 

Quan s'acabaven les classes, anava a casa amb els seus pares i sempre es trobava a 

una veïna que tenia 70 anys i que es deia Carmen María. 

La Carmen María era molt amable i sempre es saludaven que es trobaven.  

Un dia va començar a la seva classe una companya nova i van començar a parlar: 

-Hola, com et dius? Jo sóc Alexa. 

-Hola, jo sóc Alma. 

Parlaven sense parar i es van fer molt amigues.  

L’Alexa sabia que l’Alma no es podia pagar la pròtesis i ella no podia ajudar-la. Però li va 

dir una vegada: 

Alma, ja se que et serà molt difícil aconseguir ser conductora d’autobusos però no et 

rendeixis. 



Un dia quan l’Alma tornava cap a casa ja no va veure a la veïna. Els seus pares li van dir 

que havia mort, però que tots els seus diners els donava a ella perquè així pogués tenir 

una cama nova. 

Gràcies a la veïna l’Alma va poder pagar una meravellosa pròtesis.  

Quan va ser gran, va aprendre a conduir per poder portar autobusos. 

Anys més tard, en un diari local, va sortir publicada una notícia en primera pàgina: Alma, 

la millor conductora d'autobusos del món. 

Conte contat, conte acabat. 

Moralitat: sempre tens que perseguir el teu somni. 

 

 


