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Ens cal prendre consciència sobre les situacions infrahumanes 
en què viuen milers d’infants arreu del món. És essencial que 
ens comprometen a fer possible que tots els infants tinguin els 
recursos necessaris per al seu desenvolupament i benestar.

No hi ha ètica sense justícia. Per 
això, la indignació enfront de la 

injustícia és ja un primer batec de la 
consciència ètica. Amb la indignació, 
però, no n’hi ha prou. Cal examinar 
les raons de la indignació i explorar si, 
objectivament, hi ha raons per indignar-
se. Això només és possible si anem 
més enllà dels rumors i ens atenem 
als fets, al coneixement de la realitat.

La situació de molts infants en el món 
clama el cel. Per causa de guerres, 
de tiranies, de neteges ètniques o 

de desastres ecològics causats tots 
ells pels adults, milers d’infants del 
planeta es troben vivint en situacions 
infrahumanes. La pobresa infantil és 
un escàndol que clama el cel. També 
la tenim crònicament instal·lada en el 
nostre país i, segons les xifres que 
tenim al nostre abast, ha augmentat 
amb la crisi sanitària que estem patint. 

Que un infant no disposi dels recursos 
bàsics per a poder desenvolupar 
harmònicament la seva vida és una 
injustícia greu. Ens ha d’indignar i 

Cap nen sense el caliu d’una llar



La situació de molts infants en el 
món clama el cel. 

El dret a l’equitat és un dret 
bàsic, que ens mou a buscar 
vies imaginatives per pal·liar 
el patiment que comporta la 

injustícia. 

en ferment transformador. Cal 
cercar vies perquè cap d’ells quedi 
sense recursos, perquè es vegin 
reconeguts els seus drets arreu.

Afortunadament, tant en el nostre 
país com arreu hi ha organitzacions 
sense ànim de lucre implicades en 
aquest somni de treballar perquè 
tots els infants puguin desenvolupar-
se plenament i tinguin els recursos 
necessaris per fer-ho. Aldees Infantils 

molt, però amb això no és suficient. 
Cal traduir aquesta indignació en un 
compromís actiu envers els infants 
més vulnerables. Molts cops no som 
capaços de fer aquesta metamorfosi. 
Restem petrificats en la indignació, 
malhumorats, empipats amb la 
situació, però el pas següent és 
canalitzar aquesta energia negativa 

SOS és una anella més en aquesta 
immensa xarxa. El dret a l’equitat és 
un dret bàsic, elemental que ens mou 
a buscar vies imaginatives per pal·liar 
el patiment que comporta la injustícia. 

Necessitem mecenatge, persones i 
empreses disposades a col·laborar 
amb aquesta finalitat. Afortunadament 
són molts els qui contribueixen a fer 
realitat aquest somni. Molts d’ells ho 
fan amb petites aportacions, però 
que representen un gran esforç 
per a les seves butxaques. Altres 
hi dediquen temps generosament. 
Necessitem que la indiferència doni 
pas a la indignació i que la indignació, 
com deia el vell i savi Stéphan 
Hessel, es transformi en compromís.   


