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Hi havia una vegada un solet 
anomenat Orum que vivia a 
Lleida.

Aquesta era una ciutat 
tranquil·la on als seus 
habitants els hi agradava 
passejar pel riu Segre,
pel carrer Major, pujar a la 
Seu Vella i celebrar l’Aplec 
del Caragol.





Però un dia va arribar a la 
ciutat un drac anomenat 
Coronavirus que li agradava 
molt espantar a la gent.





El solet Orum atemorit va trucar 
el seu amic el doctor Marraco, i 
aquest li va dir un pla per
derrotar aquest drac.
 
- Et donaré uns consells molt 
importants per guanyar al drac! 
Cal que ho diguis a tots els
pares, mares, nens i nenes, avis 
i àvies!!!
- D’acord doctor Marraco, així 
ho faré.





Aleshores el solet Orum es va 
dirigir a tota la població des 
del cel:

- Atenció a tots i a totes, nens 
i nenes! Per combatre el drac 
Coronavirus, us donaré uns
consells que m’ha donat del 
doctor Marraco. El primer, cal 
que tots i totes estigueu a casa!!!
No podeu sortir al parc.





Aprofiteu i compartiu aquest 
temps amb els vostres pares, 
mares i germans; jugant, ballant, 
cantant, pintant, llegint 
contes, fent deures o tocar 
un instrument... i també fent-
vos molts petons, abraçades i 
pessigolles...





Cal que els pares i les mares 
porteu mascaretes i guants 
per anar a comprar, per tal 
de defensar-vos del drac.





A més a més, per acabar de 
vèncer el drac Coronavirus heu 
de rentar-vos i eixugar-vos bé 
les mans i que, els pares i les 
mares, rentin les fruites i les 
verdures. 

Ah! I quan tossim, posar-nos el 
colze a la boca!!!





Estigueu animats i cada dia 
sortiu als balcons o a les 
finestres amb un gran somriure 
i aplaudint a tots els valents: 
com sou vosaltres nens i nenes; 
i a totes les persones infermers/
es, metges, farmacèutiques, 
netejadors, camioners, policies, 
botiguers...

Tots junts ho aconseguirem!!!





Passaven els dies i el drac 
Coronavirus s’anava debilitant 
perquè no trobava cap 
lleidatà pel carrer per a poder 
menjar-se’l. Així que, un dia, 
va desaparèixer, gràcies a tots 
i a totes, els nens i les nenes, 
perquè tots junts van complir 
amb les recomanacions.

El drac Coronavirus va ser 
derrotat. 





 Ànims!!! En el futur, podrem sortir a 
passejar, anar al parc, veure els nostres 
padrins, tiets, cosins i amics!!!“  Com 
t’ho imagines? Fes el teu dibuix i 
envia’ns a 
cdiaps@cdiapsegria.cat!  

Publicarem els dibuixos als webs 
www.orumcenter.com i 
www.cdiapsegria.cat





Gràcies a les dues logopedes especialitzades 
en Atenció Precoç, Sílvia Amat García i 
Montse Daura Ramon, escriptores del conte, 
amb una dilatada experiència en intervenció 
infantil, i a la Neus Daura Ramon, il.lustradora 
del mateix, per fe-lo possible.

És un magnífic regal pels nostres infants que 
ara mateix estan confinats a casa.
Volem, també, fer un agraïment, a part de 
tots els professionals que estan en primera 
línia lluitant cada dia, als avis i àvies, els 
àngels incansables que vetllen per nosaltres; 
també als infants i les seves famílies, que són 
uns altres herois, són valents i ens demostren 
que tenen una gran capacitat de resistència.

Moltes gràcies per aquest regal 
de Sant Jordi!

Equip CDIAP ORUM-SEGRIÀ

Lleida, 15 d’abril de 2020
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