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Rafel Company
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Aquest cop no parlarem de números… o, més ben dit, no
només parlarem de números.
En un món cada cop més crispat i individualitzat, en què
l’egoisme i els extremismes de tota classe tornen a proliferar,
són més necessaris que mai la sensibilització i el foment de
l’empatia per aconseguir una societat més justa, cohesionada,
inclusiva i solidària.
Es tracta, en definitiva, de promoure la pau social, amb una
ciutadania més participativa, atenta i tolerant.
Quelcom sobre el que les entitats que configuram foQua hi
tenim molt a dir i molt a aportar.
I precisament d’això van aquestes jornades: de demostrar
com, dia a dia, cream serveis que, com no pot ser d’altra
manera, tenen un impacte directe en les persones a les que
atenem, però que també incideixen en la resta de la societat,
aconseguint cada cop més que els ciutadans de les Illes
Balears es comprometin, sentint-se part activa de les polítiques socials.
Donant veu a una part de la societat i obrint-nos a la resta del
nostre entorn, ajudam a generar confiança i a avaluar constantment l‘efectivitat de les polítiques públiques, més enllà
d’interessos partidistes.
I una manera de fer-ho és amb les experiències que coneixerem en aquesta jornada; experiències a través de les quals
retornem a la resta de la societat part del que la societat ens
dóna, demostrant, una vegada més, que tots tenim alguna
cosa a aportar i que els serveis socials no només serveixen
per donar els suports que necessiten les persones, o per
combatre les causes d’exclusió social, sinó també per
beneficiar-nos a tots. Perquè els serveis que oferim són
molt més que un simple cost, són una inversió. La inversió
més valuosa de totes. La inversió en les persones.
És per això que les entitats foQua contribuïm a generar valor
públic..… i ja és hora que ho reivindiquem!.

