Cap nen sense el caliu d’una llar

Infants del present i del futur
Per Francesc Torralba
Vicepresident d’Aldees Infantils SOS Catalunya
Un any més celebrem el dia internacional de l’infant. Cada vint de
novembre recordem la data, perquè el nostre objectiu com a organització
és atendre els infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat
i oferir-los un marc on poder viure i desenvolupar-se integralment. Per
això, aquest dia és especial per Aldees Infantils SOS.

Hem de tenir cura dels infants del

present i això ens exigeix molt. Volem
que puguin ser infants i que no hagin de
fer tasques pròpies dels adults. Molts
nens i nenes en situació de precarietat
econòmica i social no poden viure
la seva infantesa, perquè es veuen
obligats a treballar i sobreviure en
circumstàncies molt adverses.
El primer objectiu que tenim és que
l’infant pugui ser un infant i pugui
gaudir d’aquesta etapa de la vida
humana, una etapa breu, però que

L'infant ha de poder ser-ho i gaudir
de la seva infància, una etapa de la
vida humana breu però que deixa
petjada.

deixa petjada per sempre. Una infància
que ha estat usurpada, maltractada,
explotada o vulnerada en els seus
drets fonamentals deixa unes marques
terribles en el futur, unes ferides que
costa molt de cicatritzar.

Els infants ferits tendeixen a desconfiar
dels adults i experimenten una gran
por. Tenen complex d’inferioritat i
tot tipus de trastorns conductuals.
Protegir-los de les forces destructives
que malauradament hi ha en la nostra
societat és la nostra finalitat. Ens cal
equipar-los bé, amb valors nobles,
perquè puguin créixer de manera
estable, saludable i harmònica.
Ens preocupem pels infants del present,
però no podem oblidar els infants que
naixeran en el futur. Volem que visquin
en un món sostenible ecològicament i
socialment. I això ens afecta de ple.
Solament si actuem amb responsabilitat,
si produïm amb responsabilitat i

Volem que els infants del futur
visquin en un món sostenible
ecològicament i socialment.

consumim adequadament, podrem
garantir que aquests infants del futur
pugui respirar aire net i fruir de la
naturalesa i de tot el planeta blau. Ens cal
una profunda transformació ecològica i
nosaltres, com a organització dedicada
als infants, hem de ser exemplars en
aquest punt. Un nou paradigma està
naixent, una nova consciència s’està
formant i hem de ser actius en la seva
irradiació en el món.

