[IMMA]
Bon vespre a tots i moltes gràcies per estar aquí, en aquest 
II
Concert benèfic contra la Fibrosi Quística
,
que organitzem la
Xarxa de Familiars i Amics dels Garí & Cano amb la
imprescindible contribució del quartet de música 
Ad Libitum 
i
la col∙laboració i suport de J
esuïtes Sarrià
.
Estem encantats de trobarvos i de presentar avui el primer
acte públic de la 
Xarxa de Familiars i Amics de la què tots en
formeu part d’una manera o altra. Sense vosaltres, sense la
vostra solidaritat, no hauríem arribat tant bé fins aquí, per tant
us donem les gràcies per serhi des del principi i fins avui, en
nom de la nostra família.
Actes com aquests no només ens donen caliu i fan que els
nostres fills se sentin acollits i tinguin experiències positives, en
contrast amb els esforços quotidians per la Fibrosi Quística,
sinó que també ajuden a difondre la lluita contra aquesta
malaltia. Una lluita que es concreta avui amb la recaptació de
tots els fons d’aquest concert per a l’
Associació Catalana de
Fibrosi Quística
, que es dedicaran a la investigació mèdica, a
sufragar les altes despeses en medicació i tractaments, i a
millorar la qualitat de vida d’aquests infants i les seves famílies.
[XAVIER]

Al cap i a la fí, aquest Concert benèfic no és només per la
nostra filla Marta ni tampoc per la nostra família que té la
mutació genètica de la Fibrosi Quística; aquest concert és una
obra solidària i altruista molt més gran: és per tots els infants
que lluiten heroicament per sobreviure a la Fibrosi Quística i a
tantes altres malalties que els assoten, per les seves famílies
que es veuen sovint tan afectades i tiren endavant amb aquella
dignitat i exemple; en definitiva, per totes les limitacions
humanes que tots patim, d’una o altra manera, en nosaltres o
en les nostres famílies i entorns, en forma de malaltia
fisiològica, psicològica, social o espiritual, perquè al cap i a la fí
tots som malalts d’alguna cosa.
No podem deixar de concretarho en quatre persones que avui
també tenim en el pensament i que per a elles també va aquest
concert, perquè res existeix si no es concreta. Parlem del petit
Nacho Villalba, alumne d’Infantil en aquesta escola que pateix
de paràlisi cerebral; pels exalumnes Jano Galán i Marc Valls,
que pateixen de dues tipologies diferents d’esclerosi; i
finalment, parlem de la Francisca Rodríguez, que no ha pogut
venir avui però que ja va estar en el Primer Concert del 2013,
que és mare d’una excompanya de l’escola i gran amiga
(Carmen Arnau), i que ha patit dos ictus cerebrals en l’últim
any. Nacho, Jano, Marc i Francisca són també avui un exemple
únic per a nosaltres com a pares, que ens transmeten una
enorme força en la lluita contra la malaltia, i que ens demostren
a tots que la vida, també en la de la nostra filla Marta, i la
condició humana són un misteri, o una lluita i o una gran
esperança... o una barreja de tot plegat.
Moltes gràcies a tots i que en gaudiu molt!

