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Vacunarem en David?
La Núria i el Robert estan esperant el seu primer fill. Aquesta foto és recent, la van enviar
als amics quan ella estava de set mesos. D'aquí a dues setmanes la Núria surt de comptes.
Com que la Núria frega els 40 anys i el
seu embaràs té un cert risc (sobretot per
l'augment de casos de síndrome de
Down en relació a l'edat de la mare) va
decidir fer-se una amniocentesi. Ara
saben que serà un nen i que no té cap
anomalia cromosòmica que es pugui
detectar amb la diagnosi prenatal. Li
posaran David.
Durant tot l'embaràs ella ha fet una vida
molt sana. Res de fumar ni de beure
alcohol, dieta mediterrània i exercici físic
amb moderació.
Al pis on viuen han preparat una
habitació per al David. Bressol, pintures
suaus de les parets, i molta llum natural.
També han anat a fer un cop d'ull a la
d'infants on probablement anirà el seu
fill. Està a tocar de casa i l'espai és ample
amb un pati amb arbres i sorrals i han sentit dir que l'equip educatiu és extraordinari.
Avui han vingut la Roser i el Marcel, una parella d'amics, a sopar a casa. Tenen dos fills
preciosos, la Laia de quatre anys i l'Aniol, de dos.
—Quina habitació més preciosa que tindrà el David! —exclama la Roser —. Ja
sabeu a quina llar d'infants el dureu?
La Núria explica que els agradaria que sigui la que hi ha a la cantonada, molt a prop de casa.
El Robert, que sap que l'Aniol i la Laia no estan vacunats, treu el tema:
—Què en penseu de la vacunació de les criatures?
—Nosaltres va decidir no vacunar-los —contesta el Marcel—. No volem córrer cap
risc de què agafin vés a saber què amb les porqueries que posen a les vacunes, ja saps, el
gran negoci de les farmacèutiques.
—Però no vacunar-los potser també és perillós, no? —diu, intranquil·la, la Núria.
La Roser li posa, carinyosament una mà sobre la panxa:
—No t'amoïnis, a la llar d'infants queden immunitzats de tot, de tot.

