


La meva mare va néixer el 18 de setembre de 1968 a 
L’Hospitalet de Llobregat. Va néixer amb el cabell 
molt negre i els ulls blaus. En poc temps va quedar-se 
calba i els ulls li van canviar a verd com el seu avi. 4 
anys després va néixer la tieta. Amb 4 anys va 
començar anar a l’escola. La seva escola era molt 
gran i va estudiar allà durant 11 anys. Després va 
anar a l’institut. Durant 3 – 4  anys va combinar 
estudis i feines com a cangur o brodadora de vestits de 
núvia. Al 1987 va obtenir plaça per a la universitat pe 
no va anar i es va posar a treballar. En aquesta va fer 
de secretaria en un taller de cotxes molts anys. 



Llavors la meva àvia es jubilava, ella 
tenia una merceria i com a la meva mare 
li agradava tant va deixar la feina i va 
agafar el negoci familiar. Però en aquell 
moment eren els anys 2004 – 2005 i la 
crisi econòmica ja començava a notar-se. 
Estava molt preocupada pel futur del 
negoci i amb els estalvis va fer una viatja 
a Cuba. Coses del destí allà va conèixer 
al meu pare, 10 anys després es van 
casar i l 13 d’octubre de l’any següent 
vaig néixer jo.



Des de llavors tot va ser més complicat jo 
soc molt moguda per els meus pares no va 
ser fàcil. Va estar molt de temps sense 
feina i això va ser molt dur, intentat trobar 
feina un  bon dia el fill de un antic company 
i amic de feina la va trucar dient si volia 
ser la secretaria del negoci que aviant 
muntat. Ella encantada va acceptar ja que 
era en un taller de cotxes . 



I des de llavor tot a anat molt bé 
perquè la meva mare és molt forta i 
pot suportar tot els reptes  que se li 
posin davant.



Fet per Naia 23 - 1 - 2021


