
 A l’hora d’educar cal 
que ens fixem especialment 
en les seves habilitats, 
perquè degudament 
desenvolupades poden 
aportar molt a la societat 
i també convertir-se en 
qualitats indispensables per 
exercir bé un determinat ofici. 
No tots tenim les mateixes 
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destreses de manera natural. 
Cal estar atent a la diversitat 
de dons que cadascú ha rebut i 
desenvolupar, especialment, 
aquells per als quals estem 
més ben predisposats. 
 Hi ha joves amb una gran 
habilitat manual, n’hi ha amb 
una gran capacitat musical, 
n’hi ha que tenen moltes 

Cap nen sense el caliu d’una llar

El dia 15 de juliol va ser decretat per l’ONU com el dia de les habilitats 
dels joves. Els qui exercim la docència a la universitat i tenim la sort 

d’estar en contacte diari amb centenars de joves, podem constatar les 
seves destreses i habilitats en moltes àrees de la vida, però especial-
ment en tot el que té a veure el món tecnològic, digital i comunicatiu. 
També en els pisos d’entrenament a la vida adulta i a l’Aldea Infantil 

SOS som testimonis de les seves múltiples capacitats i potencialitats. 
No sempre les reconeixem. A voltes, només veiem les seves mancances 

i dèficits que, naturalment, també tenen com tot ésser humà. 



destreses digitals i també n’hi 
ha que tenen gran habilitats 
culinàries. Reconèixer 
aquestes habilitats és 
imprescindible per garantir 
el seu enfortiment. Tot 
ésser humà té necessitat de 
reconeixement, com diu Axel 
Honneth, però especialment 
els infants i joves vulnerables. 
Molt sovint s’han trobat en 
entorns on han estat humiliats 
i vexats. El reconeixement 
enforteix la seva autoestima, 
la confiança en si mateixos 
i els projecta cap a nous 

El reconeixement enforteix la 
seva autoestima, la confiança 
en si mateixos i els projecta 

cap a nous horitzons. 

horitzons. 
 També ens hem de 
deixar ajudar en la nostra 
tasca com a educadors 
i cuidadors. Els hem de 
cedir pas perquè prenguin 
responsabilitats i puguin fer 
aquelles activitats per a les 

La participació dels joves 
és un punt fort de la nostra 

organització.

quals tenen grans habilitats. 
És una manera de fer-los 
participar en l’acció conjunta 
i convertir-los en subjectes 
actius i no merament passius. 
La participació dels joves 
és un punt fort de la nostra 
organització. Això dignifica 
els joves i ens allunya de 
la mirada paternalista i 
condescendent envers ells. 
 De vegades, solament 
veiem les habilitats en els 
adults i no som capaços de 
veure allò que comença a 
despuntar en el jove. Sovint 
desqualifiquem les seves 
habilitats o les subestimem, 
perquè no pertanyen al nostre 
món de vida. Per això, ens 
cal sortir del propi cau i estar 
atents a les que ells tenen, 
per veure com podem ajudar-
los a que floreixin i que els 
obrin camps professionals. 


