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Completament dedicats a la protecció infantil

L’any 2017 vam celebrar el 50è aniversari d’Aldees a Ca-
talunya. Vam repassar la nostra història, el recorregut dels 
diferents programes i la influència que han tingut en tantes 
vides d’infants que avui són homes i dones amb les seves 
pròpies famílies. Vam comptar amb la visita de molts d’ells 
a les nostres llars, amb milers d’anècdotes i records, i tam-
bé la d’algunes de les mares que s’hi van estar durant tants 
anys, donant molta tendresa a qui més ho necessitava.

Com sabeu, l’Aldea infantil és un dels nostres “Programes 
de protecció”. Protegir els infants és la nostra essència. És 
molt més que donar una casa, aliments, roba o material 
d’estudi. És oferir caliu de llar a nens i nenes que no la 
tenen, que es veuen privats de la seva família per diverses 
raons, i que han de trobar protecció i tornar a ser nens, 
creixent amb estabilitat i valors. La protecció significa que hi 
haurà persones que saben com tractar les situacions més 

L’Aldea en xifres

• Durant el 2017 es van atendre 62 infants (38 nens i 
24 nenes) dels 2 als 18 anys. 

• Dos de cada tres formen part d’un grup de ger-
mans. 

• El 66% és de procedència espanyola. 
• Cursen estudis a 20 centres escolars diferents.

delicades oferint una mà, escoltant, amb afecte i amb sin-
ceres ganes d’ajudar a superar-ho i tirar endavant. 

Aquest any, 62 nens i nenes han viscut protegits a l’Aldea. 
Han trobat una llar amb caliu, que els ha ajudat a recupe-
rar-se. Han après la regularitat de l’escola, les normes de 
convivència, l’amistat i els bons moments al sofà o passe-
jant entre els boscos. Han fet assemblees on participar i ser 
escoltats, han rebut felicitacions i (si ha calgut) alguna re-
primenda. Han pogut estar amb els seus germans. I parlar 
de tot el que els importa, del que els fa mal. Han compartit 
estones amb gossets i cavalls, un model d’amor incondicio-
nal. Han jugat i s’han relaxat, han cuinat, han fet manuali-
tats i ràdio i s’han divertit ballant o banyant-se al mar. Cap 
any és un any més: és un any decisiu, vital per a algú. I allà 
hem estat per protegir-los. I tu també, perquè sense tu no 
hauria pogut ser així. 



El 2017 ha vist el naixement 
del Comitè de Protecció 
Infantil. Membres de tots 
els programes, incloent-hi 
l’Aldea, en formen part. El seu 
objectiu és vetllar per tal que 
es respectin tots els Drets 
dels infants i adolescents que 
atenem.

En aquest “Arbre de la 
protecció” parlem de com els 
respectem en el dia a dia, 
des del dret a la privacitat, al 
respecte, a l’escolta atenta, a 
participar, a respondre a les 
seves necessitats i a conviure 
en igualtat i no-violència.

A més, posem tots els 
mecanismes per tal que cada 
infant sàpiga quins són els 
seus Drets i com fer-los valer 
si pensa que són vulnerats en 
algun moment.



Formació en tècniques de 
relaxació positiva per a 
tots: educadors, infants i 
famílies.  



Seguim amb el projecte 
d’equinoteràpia a l’Aldea.  
Les instal·lacions van 
endavant mentre els nois 
segueixen practicant la 
relació amb cavalls, que 
és molt útil per a ells.



Els altres programes d’ajut a la infància
Un programa per a adolescents de 14 a 
17 anys que necessiten més autonomia 
i créixer en un grup de la seva edat. 12 
adolescents.

Dos pisos assistits a Barcelona, per a jo-
ves de 16 a 21 anys. Prepara per a la vida 
adulta i autònoma per als qui necessiten 
una mica més de temps per finalitzar pro-
jectes formatius o ocupacionals o adquirir 
maduresa personal. 18 joves.

Suport per a famílies del Vallès Occidental 
que reben un infant a casa seva. Un equip 
de psicòlegs, treballadors socials i educa-
dors ajuden que sigui un èxit. 150 infants, 
124 famílies.

Els joves que han passat pels nostres pro-
grames segueixen rebent el nostre suport 
per accedir a un habitatge assistit o iniciar el 
seu procés d’autonomia. Quan ja són inde-
pendents, reben suport en els moments en 
què ens necessiten materialment o personal-
ment. 123 joves.

A les tardes, després de l’escola, els cen-
tres oberts de Sant Adrià de Besòs i Mont-
cada i Reixac treballen amb infants en si-
tuació d’alt risc social. Es tracten dèficits 
socio-educatius, personals o de relació 
familiar, de forma individual i en grup. L’es-
pai-taller Albira ajuda a imaginar un horitzó 
de vida als infants de Badia del Vallès. I a 
Sant Adrià, el programa Integració i Esport, 
amb la Fundació Rafa Nadal, utilitza l’esport 
com a eina educativa. 236 infants. 

Enforteix els lligams familiars i les capaci-
tats per ser pares de les persones que han 
de tenir cura dels nens dels programes de 
protecció. Es desenvolupa a Montcada i 
Reixac. 103 infants, 55 famílies.

Residència de Sant Quirze del Vallès

Programa Barlovento

Servei d’Integració en Família Extensa

Programa de joves

Programa de Famílies

Centres Oberts, Integració i esport 
i Espai-taller Albira

Cistell Solidari
Crea una xarxa de col·laboració entre 
municipis i comerciants, a Montcada i 
Reixac i a Sant Adrià de Besòs, per donar 
suport a famílies amb fills menors per tal 
de complementar els ajuts en alimentació 
i que puguin comprar menjar fresc. 96 
famílies.



Dades econòmiques 2017
Aplicació dels recursosOrigen dels recursos

1. Fonts de finançament privat  4.510,00

2. Fonts de finançament públic  2.740,00

TOTAL     7.250,00

Xifres en milers d’euros

Subvencions de la Generalitat de Catalunya i Bonificacions de la Seguretat Social

Aldea de Sant Feliu de Codines             2.202,00
Centre de Programes Socials / Programa de joves               447,00
Centres de Dia / Espai Albira/Integració i esport               678,00
Programa Barlovento                 450,00
Residència de Sant Quirze del Vallès                393,00
Programa de Famílies / Servei Integracio Fam.Extensa       489,00
Amortitzacions comptables de l’actiu                135,00

1. Despeses i inversions en l’Aldea i altres projectes  

Total                  4.794,00

TOTAL                   7.250,00

2. Despeses d’administració                 337,00

3. Captació de recursos, sensibilització i divulgació     1.339,00

4. Resultat positiu de l’exercici                   780,00
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Seu social a Barcelona
Tel.: 933 013 062
atenciosocis@aldeesinfantils.org
Ausiàs Marc, 7, 5è

Amb el suport de:

Els projectes estrella de 2017

Hort, manualitats, tallers 
d’autoestima. Tot ajuda a 
recuperar la confiança.

Treball en teràpies alternatives. Hem continuat en la línia de treball amb ani-
mals, especialment els cavalls, preparant-nos per quan siguin als nostres espais.
Taller natura i sostenibilitat. Creiem que l’entorn natural brinda grans opor-
tunitats per conèixer-nos millor i perquè els infants se sentin part de l’Aldea, 
acompanyats pel personal de manteniment, amb qui estableixen un gran vincle. 
A més, s’interioritzen els principis de sostenibilitat i els valors de respecte a la 
natura.
Treball amb les famílies. Hem rebut el suport del Departament de Treball, Be-
nestar social i Famílies per continuar treballant en la línia del tractament i millora 
psicosocial dels nens a través del reforç dels vincles amb les seves famílies.
La formació dels educadors. Enguany hem realitzat una formació adreçada a 
treballar en el bon tracte i les bones pràctiques educatives, a càrrec del neu-
ro-psiquiatre Jorge Barudy, abordant les problemàtiques especials dels nens.


