
 La pandèmia ha posat de 
manifest un cop més la gran 
injustícia que caracteritza el 
nostre món i no solament això, 
sinó que encara ha agreujat més 
les diferències entre els rics i els 
pobres, entre l’anomenat primer 
món i el tercer món. 
 El president de la OMS ha 
insistit una i altra vegada que 
abans d’administrar la tercera 
dosi als ciutadans dels països 
rics, s’administri la dosi a tots 
els ciutadans del món. Som molt 
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lluny, encara, de comprendre que 
vivim en un món global, en una 
societat xarxa i que no sortirem 
d’aquesta pandèmia, fins que no 
hi hagi immunitat global. 
 Pensem en clau provinciana. 
Estem preocupats pel que passa 
a prop, però els problemes 
que patim ja no tenen un ordre 
immediat, pròxim, sinó que 
traspassen fronteres i ens afecten 
a tots, encara que desigualment. 
La crisi climàtica, per exemple, 
és un problema global. Els 
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Mentre els països més desenvolupats del món ja tenen pràcti-
cament la majoria de la seva població vacunada, els països en 

vies de desenvolupament amb prou feines han començat. 



fluxos migratoris és un altre 
problema d’ordre mundial. No 
podem persistir en aquesta 
mentalitat provinciana, 
egocèntrica i narcisista centrada 
exclusivament en allò que ens 
afecta, directament, a nosaltres o 
bé a algú dels nostres. 
 Des d’Aldees Infantils 
SOS hem de fer tot el que 
puguem per eixamplar aquesta 
consciència. D’entrada, estem 
oberts a acollir qualsevol infant 
que l’administració ens delegui, 
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vingui d’on vingui, sigui quin 
sigui els seus orígens i les seves 
circumstàncies biogràfiques i 
familiars. Gràcies a professionals 
ben entrenats i capacitats en el 
món social, volem integrar-los en 
la societat i obrir-los el camí del 
futur. No és fàcil. Tothom ho sap.  

L’ajuda mútua és indispensa-
ble en feines del món social 
on fàcilment hi ha molt des-

gast personal. 

Per això, treballem en equip i ens 
ajudem quan defallim. L’ajuda 
mútua és indispensable en feines 
del món social on fàcilment hi ha 
molt desgast personal. 
 També contribuïm a què 
països més pobres puguin acollir 
infants en les Aldees Infantils 
SOS i contribuïm amb els diners 
dels socis, padrins i empreses a 
desenvolupar programes socials 
per millorar la seva situació. 
 Volem crear consciència 
global en els joves que atenem, 
volem que no es mirin només el 
seu melic, que s’obrin al món. 
Per això, creiem que es bo que 
es trobin amb altres joves, que 
viatgin a altres Aldees Infantils, 
que s’adonin de la força que 
tenen per canviar aquest mon tan 
malmès que els estem deixant. 


