
 Mentre en el món hi hagi una 
injustícia estructural entre el Nord i 
el Sud i entre l’Oest i l’Est, els fluxos 
migratoris no s’aturaran tot i les 
polítiques d’exclusió i les contrarietats 
que pateixin les persones que migren. 
Nosaltres faríem el mateix. Marxaríem 
del país per buscar un futur digne per 
als nostres fills. La gana empeny.

 Som un país d’acollida. Cada any 
arriben al nostre país persones que 
cerquen integrar-se i treballar, però no 
sempre els acollim com es mereixen. 
La nostra organització també es veu 

afectada per aquest fenomen. Cada 
any, des d’Aldees Infantils SOS, atenem 
un munt de famílies immigrants que 
provenen de països africans, asiàtics 
i llatinoamericans i que ens confien 
els seus fills per ajudar-los en el seu 
procés de formació. 

 Les educadores socials coneixen 

Aprendre de les persones que migren
Per Francesc Torralba 

Vicepresident d’Aldees Infantils SOS Catalunya
El dia 18 de desembre commemorem el Dia Internacional de les 

persones que migren. Milions de persones al món es desplacen per 
millorar les seves condicions de vida, per fugir de situacions adver-
ses i per cercar un futur per a si mateixes i per a les seves famílies. 

Som un país d’acollida. Cada any 
arriben al nostre país persones 

que cerquen integrar-se i treballar, 
però no sempre els acollim com es 

mereixen.

Cap nen sense el caliu d’una llar



de ben a prop la situació de vulnerabilitat 
social i econòmica en la qual es troben 
aquestes unitats familiars. El nostre 
propòsit són els infants, però els nens 
formen part d’un entorn, d’un sistema 
familiar i si el sistema està greument 
afectat, això també repercuteix 
greument en la salut física, mental, 
emocional i social de l’infant. Per això 

Els forasters no són solament ob-
jectes d’acollida, són subjectes de 
dret i referents que poden ensen-
yar-nos sabers que han après com 

a conseqüència de la seva dura 
experiència. 

L’imperatiu d’acollir el foraster 
és imprescindible en una ètica 

humanística.

és tan important el treball continuat 
amb les famílies, escoltar-les i veure 
el que necessiten, entendre les seves 
dificultats i mirar de comprendre els 
seus sistemes de valors i de creences. 

 L’imperatiu d’acollir el foraster és 
imprescindible en una ètica humanística. 
Per poder-ho fer correctament, hem de 
superar tòpics, prejudicis i estereotips 
que encara pesen en la consciència 

col·lectiva. Hem de ser capaços de 
veure allò que ens uneix, més enllà 
de les legítimes diferències de cada 
comunitat humana. Els forasters no 
són solament objectes d’acollida, són 
subjectes de dret i referents que poden 
ensenyar-no sabers que han après 
com a conseqüència de la seva dura 
experiència. Hem d’estar disposats 
a acollir i aprendre no solament dels 
adults, pares i mares, sinó també 
dels infants que acollim que sempre 
ens sorprenen per la seva ductilitat i 
resiliència. 


