
Aquesta feina silent, esforçada i 
constant que desenvolupen en totes 
les aules del nostre país és la base 
del futur. Certament és una feina 
discreta, lluny dels focus i del soroll 
de les xarxes socials, una tasca humil, 
de vegades, molt invisible, però és 
essencial per  construir ciutadans lliures 
i responsables, pacífics i solidaris. 

El dia del mestre és un bon pretext 
per fer-ho, una ocasió per aturar-se i 
recordar els mestres que hem tingut i 

ens han marcat. De vegades, els ho 
hem agraït en vida. Altres cops, no 
hem estat prou valents per fer-ho. Els 
mestres mereixen la nostra gratitud. 

Educar és la més noble de les tasques. 
Si algú em pregunta en què consisteix 
aquest verb, li respondré: consisteix en 
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Gairebé mai no recordem la tasca dels mestres. Al començament del 
curs escolar són notícia. També ho són malauradament quan hi ha 

algun fet desafortunat, alguna mala pràctica que crida l’atenció i que és 
objecte de tractament mediàtic, però rarament reflexionem sobre la seva 

aportació en la societat i en la construcció del futur.

La del mestre és una tasca essencial 
per construir ciutadans lliures i 

responsables, pacífics i solidaris.

Cap nen sense el caliu d’una llar



ajudar un ésser humà a desenvolupar 
el seu projecte vital, en donar-li les 
eines, els coneixements i ensenyar-li 
les destreses perquè pugui esdevenir 
allò que se sent cridat a ser. L’objectiu 
no és fàcil, no és obra d’un sol ésser 
humà, sinó un treball comunitari i 
continuat en el temps, ple de barrancs 
i d’entrebancs. 

Des d’Aldees Infantils SOS valorem 
molt la feina dels professors. Els 
infants que acollim participen, amb 
normalitat, de la vida escolar. És el seu 
lloc d’integració natural a la societat, on 
forgen amistats i descobreixen el món. 
Els hem d’agrair la seva feina d’acollida 
i d’acompanyament. 

Alguns dels infants que venen de casa 
nostra plantegen dificultats especials 
per causa de la seva història de vida, 
de traumes soferts en els primers anys 
de vida o bé de trastorns conductuals. 
Això els exigeix més paciència i 
adequació. S’han d’exercitar en el que 
s’ha anomenat l’atenció a la diversitat 
amb la finalitat de no deixar ningú 
enrere i trobar el camí adequat per a 

la realització personal i professional de 
cadascú. Tasca gens fàcil. 

Gratitud als mestres. En la nostra 
biografia tots som capaços d’identificar-
ne alguns que ens han marcat, que 
han deixat rastre en el nostre cor i en 
la nostra ànima. Avui és un gran dia per 
reconèixer la seva tasca.

En la nostra biografia tots som 
capaços d’identificar-ne alguns 

mestres que ens han marcat, que 
han deixat rastre en el nostre cor.


