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El 20 de febrer commemorem el dia de la justícia social. Aquesta expressió 
mereix una precisió: es refereix a l’equitat en les condicions de vida. 
No cal ser molt lúcid per adonar-se que els infants no neixen en les 
mateixes condicions familiars, socials i econòmiques. No escullen el 
context on neixen, tampoc el seus pares, ni el barri, ni el país. A alguns 
els toca la rifa, però molts d’ells són víctimes d’una pobresa estructural 
que els ve d’herència i en pateixen directament les conseqüències.    

Quan parlem de justícia social 
parlem d’estratègies per igualar les 
condicions, per fer possible que tots 

i totes tinguin les mateixes oportunitats. 

Fàcil de dir, però molt difícil d’aplicar. 
Massa sovint es produeix una 
reproducció de la classe social. Els rics 
tenen fills que seran rics i els pobres 
tenen fills que seran pobres. La qüestió 
és com trencar aquest cercle tancat, 
aquesta repetició del mateix patró. 

Cap nen sense el caliu d’una llar

Des d’Aldees Infantils SOS intentem 
fer tot el que està en les nostres mans 
per apoderar els infants i els joves, per 
obrir-los camps d’estudi i mostrar-los 
possibilitats que, molt sovint, no han pogut 
desenvolupar en el seus contextos familiars 
d’origen. Ells no en són responsables. En 
són les víctimes innocents. Tot infant per 
desenvolupar-se plenament necessita 
un entorn adequat, estimulant, acollidor 
i segur; un marc afectivament estable 
i socialment i econòmicament sòlid. 



Des d’Aldees Infantils SOS 
intentem fer tot el que està a 
les nostres mans per apoderar 
els infants i els joves, per obrir-
los camps d’estudi i mostrar-los 
possibilitats que, molt sovint, 
no han pogut desenvolupar en 

els seus contextos familiars 
d’origen. 

Això és molt difícil en moltes àrees 
del món. De vegades la principal 
dificultat ve dels pares biològics, 
altres cops d’un entorn social que no 
estimula gens l’estudi i la imaginació. 

Des d’Aldees Infantils SOS mirem de 
construir aquesta bombolla, aquest 
petit ecosistema en el qual sigui 
possible desenvolupar la justícia social 
i anivellar les condicions de vida de 
tots, sense negar la singularitat i el 
talent de cadascú a nivell individual.


