Cap nen sense el caliu d’una llar

Referents femenins

Per Francesc Torralba
Vicepresident d’Aldees Infantils SOS CATALUNYA
El Dia de la Dona és una bona ocasió per plantejar com podem
lluitar per l’igualtat de gènere amb les nenes i joves de les Aldees
Infantils SOS. Donar a conèixer referents femenins en diferents
àmbits és vital perquè les joves puguin traçar el seu projecte vital i
puguin ser la millor versió d’elles mateixes

C

elebrem, de nou, el dia de la dona.
És una ocasió per reflexionar sobre
els processos educatius dins d’Aldees
Infantils SOS. La nostra responsabilitat
és educar infants en situació de
vulnerabilitat. Ho fem des de diferents
dispositius i zones de tota la geografia.
Hi estan implicades, sobretot, dones,
educadores, psicòlogues, treballadores
socials, psicopedagogues. També hi
ha alguns homes, però, segueixen
essent minoria. La pràctica de la cura,
en l’Aldea Infantil SOS recau, sobretot,

sobre les dones, però això no és nou; ha
estat una constant de la nostra història,
des del començament fins al dia d’avui.
A l’hora d’educar té molta importància
la noció de projecte vital. La nostra
comesa és ajudar els infants a
discernir el seu projecte de vida i
donar-los les eines i els instruments
perquè el puguin fer realitat. Per això,
necessitaran desenvolupar moltes
potències latents que hi ha en ells
i també habilitats i destreses que,

per assaig i error, aniran a aprenent.
Tot projecte vital té un horitzó, uns
objectius, que solament es pot fer
realitat amb paciència, constància i
tenacitat. Necessiten el nostre suport
i la nostra ajuda per fer-lo realitat,
com també nosaltres vam necessitar
el recolzament dels nostres pares per
poder encalçar els nostres objectius.
A l’hora d’ajudar-los a precisar què
volen fer amb les seves vides, quins
projectes es plantegen realitzar, cal
que tinguin referents creïbles. El
referent és una persona que ha assolit
el seu objectiu i que l’ha aconseguit
de manera excel·lent. Els infants i
adolescents tenen molts referents:
esportistes, actrius, actors, models,
artistes, cantants o activistes socials.
Cal que, entre aquests referents, puguin
veure-hi dones, perquè, en cas contrari,
poden arribar pensar que aquell horitzó
estat vetat a les dones. Cal que els
posem davant dels seus ulls referents
femenins en l’esport, en l’empresa, en
el cinema, en la música, en la bellesa,

Cal mostrar-los referents
femenins excel·lents en
tots els camps a fi que s’hi
emmirallin i no es censurin
abans de provar-ho.

en l’educació, en la recerca, també en
la política i en les professions de risc.
En aquest terreny, cal dir que s’ha
progressat significativament. En els
darrers anys, s’han fet visibles certes
esportistes d’elit que eren totalment
desconegudes per al gran públic, també
investigadores i filòsofes. Això és un
encert, perquè obren nous horitzons en
les nenes i adolescents. Encara queda,
però, molt per fer. Hem d’introduir
aquesta perspectiva en la pràctica
educativa i mostrar-los referents
femenins excel·lents en tots els camps:
el pensament, la literatura, la pintura,
l’art, la recerca, a fi que s’hi emmirallin
i no es censurin abans de provar-ho.

