Cap nen sense el caliu d’una llar

El combat contra la pobresa
Per Francesc Torralba
Vicepresident d’Aldees Infantils SOS Catalunya
El dia 17 d’octubre es commemora el dia Internacional per a l’erradicació
de la pobresa. Hi ha moltes i distintes formes de pobresa, encara que
generalment fixem l’atenció en la pobresa material de tantes persones
que no disposen dels bens imprescindibles per viure dignament.

La pandèmia ha deixat un panorama

dantesc. Han augmentat les desigualtats
entre els rics i els pobres i també han
aparegut nous pobres que necessiten
l’atenció dels serveis socials per poder
viure amb decència. Nosaltres també
ho estem vivint indirectament en els
nostres dispositius. Molts infants que
atenem pertanyen a famílies pobres
o empobrides per causa de la crisi
sanitària i això els afecta tant socialment
com emocionalment. No podem ajudarlos a ells, si no tenim en compte el seu

sistema familiar, el seu entorn social i
econòmic.
No podem tolerar la pobresa crònica,
hem de lluitar per evitar la reproducció
intergeneracional de la pobresa i oferir
un futur distint per als infants que
pertanyen a famílies pobres. Això passa

Hem de lluitar per evitar la
reproducció intergeneracional
de la pobresa.

necessàriament per l’educació en tots
els sentits dels terme. L’educació és el
gran ascensor social, però això exigeix
suport als més vulnerables i acostar-los
els recursos perquè puguin aprendre i
sortir de l’atzucac en què es troben.
Hi ha una pobresa que rarament és
objecte d’anàlisi. Em refereixo a la
pobresa d’idees. Per canviar el món
que vivim ens calen noves idees, nous
projectes, persones emprenedores
disposades a arriscar i a començar
programes innovadors.
Sense creativitat no hi ha futur. La
mera repetició del passat solament ens
condemna a repetir els mateixos errors.
També a les ONG i a Aldees Infantils
SOS en particular podem patir aquesta
pobresa d’idees.
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Ens convé escoltar-nos, fer propostes,
assajar rutes noves en el terreny
de l’educació social per aconseguir
resultats que mai no hem obtingut. Cal
combatre la pobresa material, però
també la immaterial, perquè només
amb la creativitat sostinguda al llarg
del temps podrem fer front als múltiples
desafiaments que planteja el nostre
món.

