
 La nostra missió és acollir-los per 
potenciar-los i per acompanyar-los en els 
seus respectius projectes de vida. Aldees 
Infantils SOS és una organització de 
caràcter social, però, el que bàsicament 
fem, dia a dia i de manera persistent, és 
educar persones i ho fem des de diferents 
dispositius i entorns. 

 L’Aldea Infantil SOS de Sant Feliu 
és el nostre recurs més carismàtic, però 
la tasca educativa que estem fent, la fem 
també des dels Centres de Dia, des dels 
pisos d’entrenament a la vida adulta i des de 
moltíssims programes socials en els quals 
interaccionem amb les famílies biològiques 

i també amb les famílies d’acollida. 

 Eduquem constantment amb les 
paraules que diem, amb les accions que fem 
i amb les pràctiques que desenvolupem. 
Els infants ens veuen i ens examinen. 
Som, per a ells, exemples  a seguir, per 
això la nostra responsabilitat ha de ser molt 
exigent, perquè no podem desencisar-los. 
A més a més, en una organització com 
la nostra, tots eduquem, més enllà dels 
professionals formats per realitzar aquesta 
finalitat. 

 Les educadores socials són el nostre 
exèrcit invisible, però hi ha, també, molts 
professionals que tot i no ser educadors, 

Educar: Acollir i potenciar
Per Francesc Torralba 

Vicepresident d’Aldees Infantils SOS Catalunya
El Dia Mundial de l’educació és un pretext per reflexionar sobre el 
que fem com a organització. Som una fundació al servei dels in-

fants, dels adolescents i joves en situació de risc social. 

Cap nen sense el caliu d’una llar



Nosaltres no estem aquí per dictar 
quins han de ser els seus somnis, 
sinó per ajudar a fer-los realitat

S’educa des de la pràctica, des de 
la quotidianitat, sense fer grans 

sermons, ni grans discursos.

de manera informal, discreta, ajuden a 
establir pautes, a inspirar valors nobles i a 
desenvolupar habilitats en els infants que 
acollim. 

 Una comunitat és educativa quan 
tots els actors que hi ha en ella s’impliquen 
per transmetre el bo i millor que han après 
al llarg de la seva vida. S’educa des de 
la pràctica, des de la quotidianitat, sense 
fer grans sermons, ni grans discursos. En 

la senzillesa de l’exemple i en la manera 
com afrontem les adversitats que presenta 
la vida, donem testimoni de com som i de 
quina és la nostra personalitat més fonda. 

 El dia mundial de l’educació és una 
ocasió per repensar què fem quan diem que 
eduquem a una persona. És bo no oblidar-
ho. Educar és posar-se al servei d’algú; 
ajudar-la a créixer, desenvolupar les seves 
possibilitats latents i això vol dir creure en 
ella, tenir confiança en el seu potencial. 

 Hem de combatre la visió negativa 
que molts infants i joves tenen de 
si mateixos, fruit de frustracions, de 
desenganys i de tota mena de traïcions que 
han patit per part dels adults que havien de 
ser els seus referents. Per educar algú cal 
creure en ell i cal que ell cregui en si mateix 
i en les seves possibilitats. Cal que s’afirmi 
com a persona i que confiï en què els seus 
somnis es poden fer realitat. 

 Nosaltres no estem aquí per dictar 
quins han de ser els seus somnis, sinó per 
ajudar a fer-los realitat, per acompanyar-
los quan cauen i es trenquen en mil bocins, 
quan se senten sols i desemparats. 
Educar és ajudar l’infant a esdevenir el 
que està cridat a ser i això és un procés 
llarg i comunitari que ens exigeix molta 
atenció, disponibilitat, paciència i una gran 
dosi d’audàcia, un dels nostres valors 
corporatius. 


