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El món està ple de contrastos: a Europa tenim una població 
envellida i preocupa poder seguir mantenint l’Estat del Benestar, 
en canvi, a Àfrica hi ha molts infants en una situació de gran 
necessitat. Cal que Europa deixi de mirar-se el melic i que actuï 
per pal·liar la situació dels infants a Àfrica. 

Els contrastos que vivim són 
immensos. Mentre Europa es 

converteix progressivament en un 
gran geriàtric amb servei de vigilància, 
Àfrica és un continent ple d’infants. A 
Europa parlem del desert demogràfic 
i ens preocupa com podrem mantenir 
l’Estat del Benestar amb una piràmide 
poblacional invertida. ¿Qui pagarà 
les pensions? -en preguntem-. ¿Com 
podrem mantenir els serveis públics si 
cada cop augmenta més el nombre de 
persones grans? 

A Àfrica, els infants ocupen els carrers, 
les places, els poblats; alguns pidolen 
per les ciutats i altres treballen en 
situacions de gran precarietat. No s’hi 
veuen vells, ni geriàtrics, ni empreses 
dedicades a rejovenir les persones. S’hi 
veuen nens, molts d’ells riuen; d’altres 
supliquen un tros de pa. 

Els contrastos són indignants, perquè 
revelen un món injust, on els béns estan 
mal repartits. Alguns, els del Nord, en 
tenen molts i no saben què fer-ne. 
Altres, els del Sud, no tenen els bàsics 
per sobreviure.

Cap nen sense el caliu d’una llar



Els infants són el futur. Ens costa 
veure-ho, però són la força, l’energia 
que necessitem per millorar el món. 

No podem centrar la mirada només 
en el nostre petit món europeu. 
Cal eixamplar-la i entendre que els 
altres, els que estan lluny, també són 
els nostres. 

Els infants són el futur. Ens costa 
veure-ho, però són la força, l’energia 
que necessitem per millorar el món i 
transformar-lo en un lloc habitable. Tots 
aquests infants necessiten ser formats, 
acollits, han de tenir un entorn adequat 
per desenvolupar els seus talents i 
aportar-lo a la societat. Cal invertir molt 
en el continent dels infants. Mentre 
els europeus ens mirem el melic i ens 
capfiquem amb el nostre futur col·lectiu, 
oblidem que el futur són ells, que ells 
porten l’energia en la seva sang i 
que aquesta energia adequadament 
canalitzada és una força transformadora. 

 Moltes ONG’s estan treballant a 
Àfrica.  Algunes de caràcter confessional, 
d’altres de signe laic. Nosaltres, Aldees 
Infantils SOS, també hi som. Ho he 

pogut constatar al Senat Internacional 
durant els meus anys com a senador 
a Innsbruck. Les Aldees Infantils SOS 
situades en aquests països són petits 
ecosistemes d’acollida, de promoció 
i d’educació dels infants. Hi ha 
programes finançats per Aldees infantils 
SOS internacional amb l’ajuda de 
federacions com Aldees Infantils SOS 
Espanya i Catalunya que ajuden a fer 
realitat aquests projectes de promoció 
de la infància. 

No podem centrar la mirada només en el 
nostre petit món europeu. Cal eixamplar-
la i entendre que els altres, els que estan 
lluny, també són els nostres. 


