Cap nen sense el caliu d’una llar

Què fem amb el nostre llegat
Per Francesc Torralba
Vicepresident d’Aldees Infantils SOS CATALUNYA
La gran tasca solidària que realitzen les ONGS no seria possible
sense recursos. Una part d’aquests ve de les administracions
públiques i l’altra de persones físiques i d’empreses. Dintre d’aquests
volem destacar el llegat solidari, el fet de deixar els bens i recursos
econòmics propis com a llegat pòstum a una entitat social.

C

om totes les ONGS, també
Aldees Infantils SOS per a poder
desenvolupar la seva tasca d’acollida
d’infants en situació de vulnerabilitat i
per a poder crear i instaurar programes
socials i educatius necessita recursos.
Una part dels recursos provenen de
les administracions públiques, però
una altra, molt rellevant, de les fonts
privades, de persones físiques i
d’empreses que ens ajuden a finançar
programes i activitats.
N’estem molt agraïts i també a les
persones que es dediquen a la captació

de fons tant al carrer com a les places
de totes les vil·les i ciutats de Catalunya.
És una tasca difícil, però imprescindible
per poder fer el que fem i ampliar el
nostre camp d’acció.
Nosaltres hem de correspondre i això
vol dir conjugar dos valors bàsics:
responsabilitat (fer un bon ús dels
recursos que ens donen gratuïtament)
i transparència (explicar amb detall què
fem amb cada euro que arriba a la nostra
caixa). Només així podem ser dignes
de confiança i mantenir la credibilitat al
llarg del temps.

Darrerament, s’ha escrit molt sobre els
llegats solidaris. Consisteix en deixar
escrit, en un testament, que una part del
capital o de les propietats que hom hagi
adquirit al llarg de la seva vida, la dona a
una ONG que li mereix confiança com a
llegat pòstum. En els darrers temps, hem
rebuts donacions d’aquest tipus tant en
forma de bens immobles com en forma
de diner. Tot ens ajuda a seguir fent el
que fem: promoure els drets dels infants,
potenciar el seu desenvolupament i
ajudar-los a emancipar-se plenament.
El llegat solidari és una bona eina per

El llegat solidari consisteix en deixar
escrit que una part del capital o dels
bens vagin destinats a una ONG com
a llegat pòstum.
assolir aquest fi. Permet donar un sentit
i una utilitat als recursos que hom té,
però també deixar petjada en el temps.
Només queda de nosaltres el que

El que hem compartit, comunicat,
ensenyat, regalat o donat resta per
als altres i això fa que aquell bé sigui
fecund.

donem. El que guardem per a nosaltres
mateixos se’n va a la tomba després de
la nostra mort. No queda res.
El que hem compartit, comunicat,
ensenyat, regalat o donat resta per als
altres i això fa que aquell bé sigui fecund.
Saber que el que hom ha guanyat amb
tant d’esforç en la seva vida, donarà
futur i vida a infants en situació de risc
és molt satisfactori.
L’organització té el deure de posar-ho
al servei dels infants més vulnerables,
perquè mitjançant aquell bé puguin
créixer i fer realitat els seus somnis.

