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7 adolescents catalans ens
ensenyen el missatge més bonic
que han rebut

Família, amics i amigues, parella, companys i companyes de classe...tots alguna vegada hem
rebut un missatge inesperat que ens ha alegrat el dia. Un missatge que recordem i que és capaç
de fer-nos somriure. Avui us hem demanat quin és el missatge més bonic que heu rebut i
aquestes són algunes de les respostes. En el formulari que trobareu més avall, en podeu
enviar més:
[playbuzz](function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=i
d;js.src='https://embed.ex.co/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','playbuz
z-sdk'));
[/playbuzz]
Versió sense playbuzz
14 anys
Jo només et dic que t'estimo...que t'ho creguis o no és cosa teva, però de veritat que el que estic
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sentint per tu és cada dia més fort. M'ho va dir el meu ex.
18 anys
Ets tan perfecta que no pots ser del món sensible, sinó del de les idees. M'ho va dir un amic.
16 anys
Estar amb tu és com arribar a casa després d'un huracà. M'ho va dir la meva parella.
16 anys
És impossible que estigui malament perquè em pot caure el món sencer que jo estaria feliç igual
sabent que demà et veig. M'ho va dir la meva parella.
12 anys
Estem a Nadal i jo et dono aquest regal (me'n va donar un), però tu no cal que em donis res
perquè el meu millor regal ets tu. M'ho va dir la meva parella.
15 anys
Ets una persona que aguanta tots els obstacles que venen, encara que siguin molt difícils
d'afrontar. Tu sempre ho superes. M'ho va dir una amiga.
16 anys
De veritat que durant aquests 11 anys he après tantes coses amb tu...Hem rigut, hem plorat i
hem plorat del riure; ens hem ajudat en qualsevol moment; hem ballat fins no aguantar-nos les
cames; hem cantat fins a deixar-nos la veu; hem anat a diferents llocs, però sempre quedant-nos
amb un bon record, i ens hem fet aquelles abraçades que són infinites...però sobretot cada any ens
hem anat veient créixer i hem continuat al costat l'una de l'altra. M'ho va dir la meva millor amiga.
Cargando&hellip;
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