
Malauradament la feina que cal fer 
en el conjunt del món és oceànica. Els 
informes dels organismes internacionals 
ens mostren com els drets de les nenes 
són vulnerats i sistemàticament violats 
en molts països del món. La xacra de 
l’explotació sexual, de l’analfabetisme i 
de la discriminació per raons de gènere 
subsisteix i, en alguns llocs, fins i tot 
creix. Ens hem avesat a rebre notícies 
realment esgarrifoses de violacions en 
grup que afecten a nenes i adolescents. 
Ho llegim tant a Àsia, com a Àfrica, com 
a Europa.

Un dels principis que regeix la nostra 
organització, Aldees Infantils SOS, és 
el d’igualtat d’oportunitats. Entenem 
que tot ésser humà, independentment 
de la seva condició sexuada, ha de 
ser acollit amb respecte i amor en 
una llar i se li han d’oferir les mateixes 
oportunitats a fi que pugui desenvolupar 
el seu projecte vital. 

El futur és vostre
Per Francesc Torralba 

Vicepresident d’Aldees Infantils SOS Catalunya
El dia 11 d’octubre es commemora el dia internacional de les nenes. Les 
Nacions Unides va fixar aquest dia perquè prenguem consciència de la 

situació d’aquest col·lectiu en el nostre planeta i ens adonem dels canvis 
i transformacions que cal fer en múltiples nivells per reconèixer la seva 

dignitat i els seus drets bàsics arreu del món.

Un dels principis que regeix la nostra 
organització, Aldees Infantils SOS, és 

el d’igualtat d’oportunitats.

Cap nen sense el caliu d’una llar



Solament si combatem els prejudicis, 
tòpics i estereotips que estan arrelats 
en l’ADN de moltes cultures i tradicions, 
podrem fer realitat aquesta equitat. En 
molts llocs del mon, no es reconeix el 
dret de la nena a ser escolaritzada, a 
poder estudiar el que se senti cridada 
a estudiar, a desenvolupar un projecte 
de vida distint del que és imposat per 
patrons culturals i religiosos que limiten 
el seu camp de llibertat i d’autonomia. 

La nostra organització actua en els 
cinc continents, en països que tenen 
costums, hàbits, tradicions i mitologies 
molt diferents. Som una organització 
global amb uns valors corporatius que 
volem irradiar en totes les aldees SOS 
i en tots els dispositius. La confiança, la 
responsabilitat, l’audàcia i el compromís 
són la nostra ànima, l’essència del que 
fem i volem ser. 

Volem que les nenes que acollim 
en els nostres dispositius tinguin les 
mateixes oportunitats que els nens, 
que puguin créixer i desenvolupar-se 
plenament i aportar tot el seu talent i 
la seva energia en la societat futura 

per millorar-la i fer-la més fraterna i 
humana. Per això, hem de combatre els 
micro masclismes i macro masclismes 
que encara subsisteixen i posar-los de 
manifest, desfer les lògiques d’exclusió 
i submissió i fer possible aquesta 
equitat sigui real en tots els llocs on 
som, independentment dels seus 
paràmetres religiosos i culturals i de les 
seves tradicions atàviques. 

Això exigeix una gran audàcia i 
delicadesa, perquè, d’una banda, cal 
ser atent i respectuós amb les cultures 
originàries, però, a la vegada, tenaç 
i persistent en la defensa dels drets 
dels més vulnerables i les nenes, 
malauradament, segueixen essent un 
dels grup més vulnerables que hi ha en 
el nostre món.

Hem de combatre els micro 
masclismes i macro masclismes 

que encara subsisteixen.


