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Això no vol dir que no els hàgim de 
recordar i gravar en la nostra ment 
perquè la nostra acció sigui coherent 
i respectuosa amb els seus drets.
Ens hi juguem la nostra credibilitat 
com a organització i n'hem de donar 
exemple. La nostra tasca no és 
solament respectar-los en la nostra 
feina diària, sinó transmetre’ls, 
donar-los a conèixer perquè siguin 
una realitat en el món, perquè els 
infants prenguin consciència de què 
són subjectes de dret i no objectes 
de cura o de protecció. Sempre i 

en qualsevol circumstància han 
de ser tractats com a persones, 
especialment quan el seu nivell de 
consciència o de lucidesa és molt 
incipient. 
En aquesta commemoració vull fixar 
l’atenció en l’article 39, que diu el 
següent: “Els Estats membres han de 
prendre totes les mesures adequades 

Curar les ferides de l’ànima

Tornem a celebrar el dia dels drets de l’infant. Cada vint de novembre tenim 
l’ocasió d’aturar-nos i contemplar quin és l’estat dels drets de l’infant en el 
món. Les organitzacions que ens dediquem per vocació a tenir cura dels 

infants en situació de risc o de vulnerabilitat, tenim presents aquests drets 
cada dia en la nostra relació amb ells i també amb les seves famílies. 

Sempre han de ser tractats com a 
persones, especialment quan el seu 

nivell de consciència o de lucidesa és 
molt incipient

Cap nen sense el caliu d’una llar



per promoure la recuperació física 
i psicològica, i la reinserció social 
d’un infant víctima de qualsevol 
forma d’abandó, explotació, abús, 
tortura o qualsevol altra forma de 
tractament o càstig cruel, inhumà 
o degradant; o conflictes armats. 
Aquesta recuperació i reinserció 
ha de tenir lloc en un ambient que 
protegeixi la salut, l’autoestima i la 

dignitat de l’infant”. 
El maltractament, l’abús, l’explotació 
o la tortura no solament deixen 
ferides en el cos, sinó profundes 
ferides en l’ànima que han de ser 
curades amb artesania, dedicació i 
professionalitat.
 Aquest dret que aquí s’apunta 
està lluny de ser una realitat en 
molts països que van signar la 
Convenció. Hi ha molts nens ferits 

Sovint l’infant no expressa aquest 
dolor, ja sigui per por o per des-

confiança

El maltractament, l’abús, 
l’explotació o la tortura no sola-

ment deixen ferides en el cos, sinó 
profundes ferides en l’ànima 

per causa de la mala praxi dels seus 
pares, per causa d’abusos sexuals 
intrafamiliars i les administracions 
no sempre potencien mecanismes 
universals, gratuïts i de qualitat per 
curar aquestes ferides durant tot el 
temps que sigui necessari. 
Aquests processos són llargs, 
costosos i molt sovint es prolonguen 
en l’etapa de la joventut i la maduresa. 
Hem d’exigir a les administracions 
aquest servei i també nosaltres, 
com a organització, hem de curar 
les ferides dels infants que acollim 
per tal de garantir el seu creixement 
integral i harmònic. Això ens exigeix 
estar molt atents, perquè sovint 
l’infant no expressa aquest dolor, ja 
sigui per por o per desconfiança i, 
aleshores, queda enclaustrat a dins i 
té greus conseqüències emocionals. 


