Els alumnes de l’escola Pia de
Terrassa et volem donar les gràcies
per transmetre'ns tants valors en
aquests vídeos.

Moltes gràcies per fer-nos un video explicant coses que tenen molt interès i
curiositat en saber.

Queralt, O.
Bones Pol, moltes gràcies per respondre les nostres preguntes.
Em sembles una persona super valenta, lluitadora i optimista! Gràcies per
fer-nos adonar que sent constant i tenint ganes es pot aconseguir tot el que
un es proposi.

Martina, R.

Moltíssimes gràcies pel video i a mi personalment m’has fet adonar-me de
coses que no era del tot conscient com per exemple que lluitant i treballant
tot és possible, tot esforç té una recompensa i que hem de creure en
nosaltres mateixos. Ets un lluitador! Gràcies per tot el que fas.

Jana, S

Hola Pol!
Agraïm moltíssim que ens hagis contestat aquestes preguntes que tots junts vam
plantejar a classe. Ha sigut molt interessant veure els vídeos i aprendre de tu. Em
sembla meravellós que ens hagis pogut compartir les teves històries ja que són
impressionants. Personalment, admiro moltíssim pel fet de que mai et rendeixes.
Sempre lluites pel que vols aconseguir tot i que trobis innombrables obstacles. També
perquè ets una persona molt optimista i has cregut en tu mateix en tot moment.

Paula, P.
M’ha agradat molt poder escoltar tot el que has explicat en el video i de la manera com
has afrontat la teva discapacitat. Gràcies a la teva entrevista he començat a valorar molt
més el meu entorn, com de fàcil que tenim les coses i el poc que les valorem. També he
entès millor que tot el que vols aconseguir ho has de treballar amb totes les ganes
possibles, amb esforç i constància, que res et pot aturar menys tu mateix i que quan caus
t’has d’aixecar. Gràcies per fer-me reﬂexionar sobre tot això, admiro molt el que has
aconseguit i les ganes que li poses són admirables.

Mar, M

Hola Pol,
Només comentar-te que ets una persona extraordinaria i un gran referent a
seguir, segueix així i sobretot mai canviis. ETS UN CRACK!!

Erik, G

Moltes gràcies Pol per aquests dos videos que ens has fet arribar per a que
nosaltres puguem seguir endavant amb els nostres estudis. Però també
agrair-te que gràcies a tot el que has explicat ha fet donar-me compte que
hi ha moltes vegades que ens queixem per tonteries.

Esteve, C

Gràcies Pol pel dedicar-nos el teu temps en aquest vídeo, sort en les
pròximes competicions

Jaume, L.

Hola Pol! Volia dir-te que a part de semblar-me un gran exemple de
superació, crec que ets una persona que sap valorar tot el que la vida
ens ofereix, i per això, crec que ets un exemple a seguir, ja que crec
que molta gent hauriem de veure les coses com tu, i saber valorar
millor el que tenim. Gràcies!

Laura, R

Ets un exemple a seguir per a molts nens amb dificultats i amb
complexes que a vegades fan que abandonis els teu somnis.

Jan, F.

Pol dir-te que ets un clar exemple de superació i que has sapigut sortir
endavant tu mateix, cosa que no tothom podria fer-ho, ets un exemple a
seguir Pol.

Joan, B.

Et voldria donar les gràcies per ser com ets, perquè quan trobes un
problema saps superarlo i fins i tot utilitzar-lo com a algo bo, crec que
tothom hauria de fer com tu i anar a per el que ens agradi.

Joan, T.

Pol, ets un exemple a seguir per a moltes persones, transmets molta
energia i ganes de triunfar, mai et rendeixis i segueix així!

Gerard, G

Hola Pol, primer de tot, felicitats per tot els que has aconseguit, gràcies al
teu esforç i dedicació, ets una persona exemplar.
Mai deixis de fer el que a tu t'apassiona, per comentaris dels demes.
Segueix fent tot el que et proposis, que estic segura que ho aconseguiràs.

Mariona, B.

Crec que ets una persona molt admirable, i crec que vals molt la pena de
conèixer. I que ara que se la teva història et vec una persona molt
admirable ja que has fet coses que molta altra gent no ha fet per por, i tu
les has aconseguit fer, ets una persona molt forta. I ser que ho continuaràs
fent però encara així tu dic, no et rendeixis mai.

Alicia, A.

Gràcies a aquest vídeo he après moltes més coses de tu i de la teva vida
que m’han sorprès i a mirar la vida des d’un punt de vista diferent.

Nil, S.
Pol, gràcies per compartir la teva història i experiència amb nosaltres. Ha
sigut molt interessant conèixer i saber tot el que fas. Ets un exemple a
seguir!

Laia, T

Pol moltes gràcies per contestar les nostres preguntes, i ens has fet veure
que amb esforç i optimisme tinguis les habilitats que tinguis pots aconseguir
el que et proposis.

Laia, A.

Ets un exemple a seguir tant per les persones amb discapacitat o
sense, perquè has demostrat que si lluites pels teus somnis els
pots aconseguir, i que l'única cosa que necessites és esforç, treball
i dedicació. Crec que ets un home molt valent, treballador,
lluitador.... i que la gent hauria de fer com tu, de no deixar de banda
els seus somnis quan en el primer intent no els i surt, i ho haurien
de tornar a intentar totes les vegades que faci falta ﬁns que ho
aconsegueixi. Sincerament jo no et coneixia, però ara que et
coneixo i sé qui ets, t’haig de dir que estic molt contenta i feliç
d'haver-te conegut i de saber que vas poder fer realitat el teu
somni. I moltes gràcies per contestar-nos les preguntes.
Sara F.

M’agradaria donar-li les gràcies per parlar-nos de la seva discapacitat sense
cap problema i explicar-nos les seves experiències amb humor per fer-nos
veure que, efectivament si vols una cosa, per molt que el teu cos hi posi
inconvenients, pots aconseguir-ho.

Aina, B.

Bon dia Pol, agrair-te el video i encara més les ganes de fer coses que tens,
falta gent com tu, amb aquest esperit i t'animo a que ho segueixis fent.
Amb el teu video m’has fet reflexionar i pensar sobre tot el que tenim, i
adonar-me de lo privilegiats que som de tindre tot el que volem. Moltes
gràcies i fins aviat.

Ferran, M.

Hola Pol!,
Moltes gràcies per respondre les nostres preguntes i ha sigut molt
interessant!Espero que tot això acabi ràpid perquè puguis tornar a competir
i a entrenar, perquè segurament en tens moltes ganes… Cuida’t molt i fins
un altre!

Pau, C.

El teu esperit de superació m’ha fascinat i només volia dir-te que gràcies a
les teves paraules moltes persones poden seguir endavant encara que sigui
una discapacitat o algun altre problema alternatiu. Moltes gràcies Pol.

Biel, C

Moltes gràcies pels teus videos, m’han semblat molt interessants i
inspiratius, ets una persona molt valenta i arribaràs lluny!!

Carlota, A.
Moltes gràcies per fer-nos veure que amb esforç, voluntat, bona actitud i
persones que t’estimen, es poden arribar a fer coses impossibles.

Judit, B
M’agrada molt la visió que tens de la vida. Ets un lluitador que no es
rendeix, tot i els problemes que has tingut. Segueix així Pol! Ets un gran
esportista!

Jan, B

Hola Pol!
Crec que ets un gran referent per tots nosaltres, ja que demostres que la
clau per aconseguir un objectiu és esforçant-se, independentment del punt
de partida. El teu esforç i dedicació és exemplar i tot el que has aconseguit
és impressionant. Gràcies per haver contestat les nostres preguntes,
d'aquesta manera ens has permès conèixer noves maneres d'entendre la
vida. Els teus consells m'han inspirat molt a l'hora de marcar-me objectius i
de perseguir allò que, tot i ser difícil, em fa feliç. Jo també comparteixo amb
tu l'afició per la muntanya i m'han agradat molt les teves reflexions i
vivències.

Berta, G

Ets un gran exemple a seguir, la majoria de persones s’haurien rendit si
haguessin passat per les mateixes situacions que tu, però tu vas seguir
endavant i com era d’esperar has arribat molt lluny gràcies als teus valors.

Rita, P.

Hola Pol, moltes gràcies per contestar els nostres dubtes i així haver après
una mica més sobre com les persones viuen la minusvalidesa.

Alba, Car.
Gràcies per haver-nos contestat les preguntes i per haver-nos ensenyat que
si vols i no et rendeixes mai, pots aconseguir tot allò que et proposis.

Aina, G
Moltes gràcies perquè ens has ajudat a treballar aquest contingut d’esport
adaptat i sempre va bé si tens algú que t’ho explica des de la seva pròpia
experiència.

Martina, M

Hola Pol, ha sigut més que un plaer coneixe't, no se com t’has pogut superar tan bé, inclús
tenint les dificultats que tens, que no passa res, que això no és el més important, jo també
tinc moltes dificultats d'aprenentatge des de molt petita, però suposo que després d’haver
escoltar- te a tu la veritat, sempre seràs un exemple a seguir, perquè hi ha molta gent que
no li dona importància quan el que haurien de fer és donar-li importància. Cada dia volem
ser millors persones, volem tenir nous reptes com tu, i com molts esportistas com en Kilian
Jornet, tu Pol Makuri, Carolina Marin, Michael Phelps,... i molts altres. Ara ja ser que no
m’haig de derrotar tan a mi mateixa, sempre he de valorar- me més positivament, treballar
més dur del que treballo, sempre ens podem esforçar més o volem demostrar més del que
demostrem sempre, o casi sempre, o de vegades depèn de qui. Sempre hem de voler estar
bé de segur encara que ens doni molt pal fer esport cada dia, però ara aquest més estic
començant a voler fer més exercici, una per cuidar- me, per estar bé de forma, perquè la
salut és el primer, perquè a vegades va bé per distreure's. Espero que cada dia portis millor
totes aquestes situacions que t’han anat passant durants tota la teva vida, però estic molt
segura al 100% que sortiràs endavant. Sense límits, entrena’t, motiva’t i supera’t. Sempre
hem de buscar bona ajuda perquè puguem sortir de les nostres situacions, però sempre
acaba sortint!!!! Jo sé que pots!!! Ànims!!!! Tots estem amb tu!!!! Ets un autèntic campió, no
esperàvem menys de tu. Una abraçada molt forta Pol.

Maria M.

M’agradaria dir-te que gràcies a persones com tu el món és millor, tots
hauríem d'aprendre de tu.

Alba, Cas.
Hola Pol ets un lluitador molts ànims ,ets capaç de superar el teu problema i
molts més segur que podràs crec que ets un gran exemple per la gent que
té una discapacitat i no sap com afrontar-ho.

Dani, C
Hola Pol, sincerament m’han agradat molt les teves respostes, moltes
gràcies per ensenyar-me a que mai em puc rendir i que tot el que em
proposi ho puc fer amb esforç. Al llarg de la teva vida has sigut una persona
molt valenta i admirable, petons!

Nona, C

Més que un missatge d’agraïment, és un missatge de que espero que pugui
seguir així, treballant i esforçant-se per aconseguir el que ell vulgui.

Mariona, P
Moltes gràcies pel video, et desitjo lo millor pel futur i tan de bo, tan aviat
com sigui possible puguis venir a l’escola i parlar amb nosaltres.

Marc, V
El missatge que li vull donar és que és una influència molt bona per a la
societat, i no ser si algun cop s’ha rendit envers un obstacle, però si és així,
s’ha tornat a aixecar; i amb ganes. I és per això que amb el teu esforç i
dedicació que li poses a les coses et desitjo que tot et vagi bé i que
aconsegueixis molts mèrits més, no només com a esportista, sinó també
com a la gran persona que ets.

Ferran, V

Moltes gràcies per tenir aquesta força de voluntat, i ajudar a motivar a les
persones que necessiten aquesta motivació per continuar endavant. També
ens has ajudat a entendre tot aquest món que alguns ens queda una mica
més lluny, o no, i que ens has fet entendre i veure que si no pares de lluitar
pel que vols i desitges i pots arribar sense dubtar-hi.
Ets un exemple a seguir per tothom.

Gisela, S

Volia dir-te que fas molt esforç, i que tens molta força de voluntat per fer
aquest esport que tan t’agrada. Volia dir-te que ets genial, que ets
extraordinari, cosa que segurament ja sabràs, i que m’encanta veure com
t’esforces tant per a seguir endavant. Ets una persona meravellosa, i espero
i desitjo que sempre siguis així, i que no canviïs. Espero que estiguis
passant el confinament tranquil i bé i que aviat puguem sortir tots i tú
segueixis fent el que més t’agrada! Una forta abraçada.

Ana Katerina, S

Ets una persona que m'ha fet reflexionar sobre la vida i m'ha fet veure que sempre
pots aconseguir el teu somni si treballes i t'esforces, ja es poden posar mil obstacles
en mig del teu camí que amb il·lusió i esforç/ganes ho superaràs.

Carla, C

Només et volia agrair el video que ens has fet contestant a les nostres
preguntes, ja que tenim bastanta curiositat. Ha sigut una pena no haver
sentit les explicacions en persona però igualment gràcies.

Paula, M

Pol, ets una persona molt gran tant de dintre com de fora, és molt bèstia tot
lo que has arribat a fer malgrat la discapacitat, encara que per a tu només
deu ser un repte més. Podrien haver triat un esport que no sigui tant de
mouret com per exemple el ping pong, el golf,... però no, tu has seguit
lluitant per lo que més et feia feliç a la vida, l’esquí de fons.

Jan, C

Volia dir li que gràcies a ell m’ha obert els ulls, m’ha fet donar-me conte de
que no ens podem rendir tant fàcilment i que si volem una cosa hem de
lluitar per aconseguir-la.
Mikele, T
Moltes Gràcies pel teu temps, i per ensenyar nos que tot el que ens
proposem és possible. El món gràcies a persones com tu que s'atreveixen a
coses que mai creien poder arribar a aconseguir, i aquest nivell de
superació, ens motiva a tots i a totes per atrevir-nos més, i disfrutar més
que es el més important.
Maria, L
Moltes gràcies!
Vull dir-te que segueix treballant per aconseguir les teves metes i que mai
deixis de gaudir del que t’agrada fer.

Anna, B.

Pol, ets un grande! Segueix així i segur que arribaràs més lluny del que has
arribat. Gràcies per inspirarme, una abraçada!

Jordi Eder, F.
Gràcies Pol, per haver-te molestat a fer aquest vídeo per nosaltres, i espero
que mai perdis aquesta gran personalitat que tens, i també espero que
segueixis lluitant pels teus objectius, i que un dia els puguis arribar a
cumplir tots!

Ivet, G

Penso que probablement té moltes raons per seguir endavant, però
m’agradaria dir-li que el què fa és molt inspiracional, perquè ensenya a
moltes persones que, per moltes pedres que tingui un camí, sempre es
pot aconseguir el què es vol. Saber la seva história ens permet adquirir
una “acceptació” i un respecte per les persones capacitades i aprenem a
tractar-les com iguals.

Judith, M

Pol, segueix fent el que fas i no deixis de creure, ets un tío excepcional

Martí, P
Hola Pol, moltes gràcies per haver compartit la teva història amb nosaltres,
m’ha semblat molt interessant tot el que has explicat de les diverses
dificultats que has hagut d’anar superant i de veure que tot i que sigui molt
complicat doncs s’ha seguir endavant per a poder aconseguir els teus
somnis i objectius i que ningú et digui el contrari.

Noa, S

Pol, crec que ets un exemple a seguir per molta gent, la valentia i les ganes
de fer les coses són una part de l’esforç molt important a la vida.

Julia, Q

