Alfabetitzar és alliberar
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Avui celebrem el dia internacional de l’alfabetització. Any rere any la
UNESCO ens recorda les xifres de persones que no saben llegir ni
escriure i ens exhorta a implicar-nos a fons en el procés d’alfabetització
de la població mundial.

En molts països del món aquesta feina

pertoca a l’escola, però en altres àrees
del món l’escola és un bé molt preuat
i no tots hi tenen accés. En contextos
de pandèmia com la que estem patint,
aquesta alfabetització encara és més
difícil tenint en compte els confinaments
i les mesures de seguretat. La
digitalització és un procés complex que
demana una infraestructura tècnica que
no ha arribat ni de lluny a molts àmbits
de la terra.
Des d’Aldees Infantils SOS estem
fortament compromesos en l’educació

integral dels infants, dels joves i
adolescents. Volem que siguin capaços
desenvolupar-se plenament, de poder
fer realitat els seus somnis i de tenir
una formació integral. Els ajudem
a desenvolupar les competències
bàsiques per esdevenir autònoms i ho
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fem amb plena vinculació a la institució
escolar. Des dels centres de dia, des de
les llars de l’Aldea SOS mirem d’ajudarlos a dominar cada cop millor la seva
competència d’escriptura i de lectura.
¿Per què és tan rellevant l’alfabetització?
¿Per què volem que sàpiguen llegir
i escriure correctament? ¿Per què
volem que ho sàpiguen fer amb la seva
llengua materna, però també amb altres
llengües? Perquè l’alfabetització és
un camí d’alliberament, de creixement
personal i de civilització.
Si saben llegir, poden contrastar
el que se’ls diu, poden
endinsar-se en la vida de
personatges ficticis i manifestar el
que els bull a dins

La lectura els obre un món nou, un
univers per descobrir. Desperta la seva
imaginació, amplia el seu vocabulari i
això els habilita per expressar millor les
seves emocions, els seus pensaments
i els seus desigs. Els permet endinsarse en el món de la cultura i esdevenir
ciutadans cosmopolites i crítics.
Si saben llegir, poden contrastar el que
se’ls diu, poden endinsar-se en la vida de
personatges ficticis i manifestar el que
els bull a dins. Els Il·lustrats del segle
XVIII tenien com a missió alfabetitzar el
poble, a fi que tothom pogués tenir accés
als llibres, a la història, a la narrativa, a
la poesia, a la filosofia. Creien que un
poble analfabet era fàcil de manipular,
d’enganyar, mentre que un poble llegit
i cultivat té més elements per discernir i
més eines crítiques.

Tenien raó. Cal continuar aquest procés
d’il·lustració per tot el món. Nosaltres,
des d’Aldees Infantils SOS, mirem
d’aportar el nostre humil compromís. De
manera discreta, callada, fora dels focus
i del soroll, les educadores i educadors
ajuden els nostres infants a millorar la
seva competència lectoescriptura i, en
fer-ho, els ajudem a ser més lliures,
més crítics, més cultes, més il·lustrats.
Aquesta tasca que tenim encomanada
és una de les més nobles que hi ha, per
això ens omple tant.

