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L’Aldea és un conjunt de cases al camí de  
Lloveres del municipi de Sant Feliu de Codines, 
que ocupa al voltant de 20 hectàrees, envoltada 
dels boscos que cobreixen els Cingles de Bertí, 
molt a prop de Sant Miquel del Fai, un espai  
natural únic. 
Està composada per cinc cases de 5 habitacions, 
una gran sala-menjador i una àmplia cuina, a 

administratiu i vàries cases reformades per a acti-
vitats educatives i àrees comuns d’esbarjo. 
Cada llar té un funcionament autònom. Cadascu-
na compta amb el seu propi pressupost mensual, 
que administra la coordinadora de la llar. Serveix 
per a les diferents compres, des dels aliments als 
estris que calgui reposar, la roba, les despeses 
de calefacció, electricitat o telèfon, els transports, 

petites pagues de butxaca que els nens i nenes 
aprendran a administrar. Això fa que cada casa 
sigui diferent, amb la seva pròpia decoració i es-
pais personalitzats, com ara les habitacions dels 
nens, que ells es fan seves d’aquesta manera.
A l’Aldea Infantil hi ha espai per a 45 places, però 
durant l’any 2015 han viscut 58 infants i adoles-
cents d’entre 7 i 22 anys (58% nois i 42% noies). El 
66% dels nens i nenes que hem atès són de nacio-
nalitat espanyola i la resta, d’altres nacionalitats.

L’Aldea Què és una Aldea Infantil?
Viure en una Aldea és com viure 
en una petita vil·la en la qual 
tots els veïns es coneixen, i 
formen part d’un mateix projecte: 
viure i créixer dia a dia intentant 
ser millors, com ho fem tots. 
Però amb la peculiaritat que tots 
els nens i nenes que viuen en 
les cinc cases que la conformen 
estan superant un tràngol difícil: 
per diferents raons, ja no viuen 
amb les seves famílies. 
Tècnicament, a l’Aldea Infantil 
se l’anomena “CRAE”, que 
vol dir Centre Residencial 
d’Acolliment Educatiu. Però 
dir que som una residència 
és quedar-se curt. El nostre 
és un projecte que té ja un 
recorregut de més de 60 anys 
al món, i que creu fermament 
en què la base de l’estabilitat 
personal és la família. La nostra 
Aldea és un lloc especial on 
els nens, especialment els 
grups de germans que seria 
difícil rebre en una família 
d’acollida, puguin estar junts 
i superar plegats, amb l’ajuda 
dels millors professionals, un 
passat difícil que ha acabat amb 
la separació dels infants de la 
seva família biològica. Aquests 

professionals treballaran des 
del present la realitat  del nen i 
de la seva família per així poder 
assolir un futur en què l’infant es 
desenvolupi  plenament.
Aquest no és un “orfenat” com 
s’entenia clàssicament. Oferim 
una llar, una casa on viure i 
eduquem des del reconeixement 
de cada infant com un ésser 
únic i valuós. Reconeixem el 
seu dolor i li oferim ajuda per tal 
que pugui sortir-se’n. Posem a 
la disposició de cada nen una 

casa, la possibilitat de que pugui 
participar en la seva decoració, 
dinars casolans cuinats pels 
educadors i una estabilitat i 
formació en les persones que 
els cuiden. 
Creiem que la normalització 
de la vida de cada nen és 
bàsica per que aquest pugui 
tirar endavant, és per això 
que potenciem que faci una 
activitat extraescolar, lliurement 
escollida en funció de les 
seves potencialitats, gustos, 
etc... També volem que cada 
infant participi en las tasques 
domèstiques, que aprengui a 
tenir cura dels seus espais i que 
pugui participar en les decisions 
que es prenen a la llar (què 
farem el cap de setmana, com 
organitzarem les tasques, etc...).
Intentem oferir un marc segur 
de referència, on la tristesa i 
la ràbia puguin transformar-
se per tal de tenir un present 
millor i esperança en el futur, 
tot acompanyant a l’infant 
incondicionalment, coneixent-
lo i valorant-lo amb l’objectiu  
de que se senti mereixedor de 
prendre les oportunitats que la 
vida li posa al seu davant.



Les emocions sorgeixen quan  
creen un vincle amb els animals
LA GENEROSITAT DELS ANIMALS PERMET MOSTRAR

 LES EMOCIONS, ESTIMAR I SENTIR-SE VULNERABLES  
I PROTECTORS

Aquest any 11 infants de l’Aldea han participat 

en un programa conjunt amb la Societat Pro-

tectora d’Animals de Mataró, aprenent a tenir 

cura d’un animal treballant la responsabilitat, 

l’afecte, la tendresa i l’obertura de sentiments. 

També l’Associació Curecan col·labora amb 

els seus gossos i conillets d’índies per a 

fomentar aspectes com la concentració (amb 

la millora de les habilitats escolars), l’atenció, 

la paciència, o l’autoestima. Hem encetat una 

col·laboració amb el centre ACEC de teràpies 

assistides amb animals i esporàdicament 

treballem també amb cavalls.

Sostenibilitat a la vida quotidiana
PORTEM A LA PRÀCTICA EL CONCEPTE

DE SOSTENIBILITAT

Eduquem els infants i adolescents en la 

necessitat d’incorporar hàbits sostenibles en 

el dia a dia. Tant l’Aldea com la Residència 

d’adolescents de Sant Quirze del Vallès com 

el Programa Barlovento a Barcelona incor-

poren la idea de l’estalvi d’aigua i energia i el 

reciclatge dels residus generats. A l’Aldea es 

compta amb galledes per a la selecció de re-

sidus d’envasos i un contenidor compostador 

per a la matèria orgànica. A més, l’Aldea fa un 

de les plantes i l’hivernacle.

Sortides a la naturalesa
 L’ENTORN NATURAL FACILITA LA REFLEXIÓ,  
 L’ACTIVITAT FÍSICA I LA RELACIÓ AMB ELS COMPANYS 

Anualment tots el programes organitzen sortides 

al medi natural. En alguns casos, com les cami-

nades per boscos o les passejades per la platja 

vora del mar, són vinculades amb el projecte 

individual a més de l’activitat física saludable, 

l’esperit de grup i el gaudiment lúdic. D’altres 

sortides tenen com a objectiu promoure la soli-

mediambientals, com la visita a la Planta de 

Tractament de residus del Vallès Oriental, o 

amb la recuperació d’animals, com les visites a 

la Fundació Mona (grans simis) o al Centre de 

Aula Experimental i Natura Educa
 VIURE A L’ALDEA ENVOLTATS DE BOSCOS  
COMPORTA UNA RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL

INELUDIBLE

Aula Experimental és un projecte per als nens 

que conviuen a l’Aldea i per a escolars dels 

centres d’ensenyament primari de la zona. 

El coneixement, la cura i la preservació de 

la natura són els objectius del projecte, que 

inclou un hort ecològic, un jardí botànic, una 

sala d’experimentació amb capacitat per a 

dotze nens i un espai d’aigua per a vuit més. 

Aquests espais van ser reformats per un taller 

pre-laboral de joves d’Aldees Infantils SOS. 

Les activitats que es treballen, impartides per 

educadores socials de l’Aldea, són la diversi-

tat dels éssers vius, la matèria i l’energia, els 

objectes, màquines i tecnologies i l’entorn i la 

seva conservació.

Natura Educa, el programa adreçat a les esco-

les de Primària de la zona, ha atès en el curs 

2014-15 a 90 alumnes i ha inclòs per primer 

cop un grup d’escolars amb necessitats edu-

catives especials. Els escolars van treballar al 

voltant del temps, de les plantes i dels hàbits 

sostenibles.

El medi ambient
ENS AJUDA A EDUCAR I A CRÉIXER COM A PERSONES
L’objectiu principal d’Aldees Infantils SOS és ajudar els infants, adoles-
cents i joves més vulnerables. Volem que els nens i nenes que atenem i 
protegim tinguin un entorn familiar protector que els ajudi a créixer sen-
tint-se estimats i amb les condicions adequades per a fer-se autònoms 
i integrar-se en la societat. Per això és tan important per a nosaltres el 

medi natural com a eix transversal de l’educació als nostres programes. 
Perquè la natura que ens envolta ens brinda moltes oportunitats de 
treballar valors com el respecte, l’equilibri o la paciència  i aprendre a 
conèixer les seves emocions, habilitats i necessitats a través dels altres 
éssers vius.
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PEÇA A PEÇA L’ESTABILITAT PERSONAL

 No ens volem quedar enrere a classe 

Molts dels nens i nenes que arriben a l’Aldea tenen unes 

importants carències a nivell acadèmic, sigui perquè han 

tingut alts índex d’absentisme, sigui perquè no comptaven 

amb el suport familiar o perquè la difícil situació a casa els 

bloquejava i impedia rendir a l’escola. Així, l’arribada a l’Aldea 

també suposa una normalització de l’àmbit escolar i volem 

ajudar els nens i nenes a posar-se al dia i sentir la satisfacció 

d’aprendre i de sortir-se’n potser per primera vegada. El su-

port per a estudiar i fer els deures es complementa ara amb 

el programa APREJOC, que és un banc d’activitats que, des 

d’un punt de vista pràctic i lúdic, ajuden a millorar el rendi-

ment escolar dels qui més ho necessiten.

 L’hora del berenar... parlem de tot 

El 2015 s’han iniciat uns berenars periòdics molt especials a 

les cases. Es tracta de poder parlar de totes les coses que 

ens importen i emocionen, com ara les relacions afectives, 

l’amistat i l’amor i també les primeres passes en l’educació 

fàcilment i, especialment les nenes, es troben més a gust i 

a les educadores i les ajuda a ordenar els seus sentiments, 

millorant la seva autoestima.

 Aprendre a ser solidari 
El 2015 s’ha incorporat un programa infantil dedicat a 

la solidaritat. En la línia del treball d’educació en valors 

incloem activitats que promouen l’esperit solidari. Així, 

els nens i adolescents van anar a la Fundació Creu Roja 

de Caldes de Montbui, visitant el rebost solidari i el rober. 

Hem conegut l’Associació 

Llibre Solidari de Sabadell. 

També es va participar a les 

activitats de Sant Jordi de la 

Fundació Santa Susanna de 

Caldes de Montbui (dedicada 

a la cura de la gent gran). 

Finalment també hem volgut 

donar a conèixer la situació 

-

blemàtica dels refugiats.

 Restablint els vincles familiars 

Els motius pels quals es separa un infant de la seva família 

són molt diversos i  no cal dir que cada cas, cada família, 

és un món. En coordinació amb els Serveis Socials, darrers 

responsables de la tutela dels infants, l’Aldea Infantil SOS 

ajuda a restablir alguns dels vincles familiars que s’han 

trencat. L’equip d’intervenció familiar s’esforça en recuperar 

les potencialitats de les famílies per a ajudar-les a millorar 

les seves habilitats per a relacionar-se i per a fer de pares. 

Volem ajudar els infants, que no han conegut altra realitat i 

sovint tenen règim de visites, a viure-les de la millor manera 

possible, rescatant tot el que puguin aportar. Per això durant 

el 2015 es va organitzar una Escola de famílies que treballés 

intensament aquests vincles. Amb una part formal d’aprenen-

tatge i una part lúdica hem propiciat moments de família entre 

els nens i nenes i les seves famílies, ja fos la d’origen o amb 

altres familiars com avis o tiets amb qui poder mantenir un 

sentit de pertinença.

Reconstruint
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UN PROJECTE AMBICIÓS EN CONSTRUCCIÓ

Transformant una antiga llar en sala polivalent
L’Aldea Infantil SOS de Sant Feliu de Codines ha iniciat durant 

la tardor de 2015 un ambiciós projecte de rehabilitació. Ha 

estat possible gràcies al suport de l’Obra Social “la Caixa”, a 

ha estat comptar amb el projecte arquitectònic i la gestió i pa-

gament dels impostos municipals corresponents als permisos 

d’obres de la primera fase, així com els materials. 

La primera fase suposa l’adequació de l’estructura de la primera 

planta d’una de les cases, de 120 m2 de superfície, que con-

inclourà les instal·lacions d’aigua i electricitat, climatització, sani-

taris, col·locació de panells a les parets, adequació dels terres i 

Un vell somni que es comença a fer realitat
El projecte global consisteix a la rehabilitació de dues cases 

que van ser històricament el primer assentament d’Aldees 

Infantils SOS a Sant Feliu de Codines l’any 1971 i que havien 

quedat en desús amb la construcció dels nous habitatges, més 

moderns i condicionats.  Així continuarà essent valuós i, a més, 

conservarà la memòria històrica de l’Aldea Infantil. 

Aquest espai tindrà un ús polivalent que serà un espai de reu-

nió de tots els membres de l’Aldea, infants i educadors, per a 

actes comuns. A més, servirà com a lloc per a la formació tant 

d’infants com de professionals durant tot l’any. Serà l’espai on 

s’ubicarà un taller de psicomotricitat i gimnàs per als infants, ja 

que el control de propi cos mitjançant les activitats físiques, a 

més de la relaxació i la pràctica de tècniques com l’atenció ple-

na, han demostrat tenir uns valuosos efectes sobre el benestar 

dels nens que tenen 

connectar amb ells 

mateixos, els altres 

i el seu entorn. 

Tanmateix aquest 

espai servirà com a 

taller d’art, que ac-

tualment no compta 

amb un espai ade-

quadament clima-

titzat, i també com 

a taller de ràdio, 

que és un programa 

que entusiasma 

els infants i que els 

permet d’expressar els seus sentiments i inquietuds i, alhora, 

treballar les seves habilitats comunicatives. Mentrestant, a la 

planta baixa s’ubicaran els tallers experimentals del projecte 

“Natura Educa”, a més d’un taller de cuina, molt interessant per 

als adolescents de l’Aldea i el seu procés d’autonomia.

Un projecte que va més enllà de l’Aldea, 
que beneficia tota la comunitat 
Aquesta rehabilitació ens permet progressar en la integració de 

l’Aldea Infantil com un recurs educatiu més a la zona. Com heu 

vist en el programa Natura Educa, té vocació d’agent dinamit-

zador social, posant a disposició dels altres el seu saber fer 

i compartir amb els infants i joves de l’entorn les activitats i 

tallers que puguin també millorar el seu benestar.

L’Aldea:
AGERMANAMENT I MEDIACIÓ
 AMB L’ALDEA DE SARAGOSSA 

Compartim el nostre projecte d’acolliment amb les 

altres Aldees Infantils d’Espanya. A més, el 2015 

ens hem agermanat amb l’Aldea de Saragossa, 

amb qui hem desenvolupat un mateix projecte de 

mediació que ens ajuda a que els propis infants, de 

diferents edats, puguin resoldre entre ells els seus 

problemes dialogant i negociant de forma creativa. 

També s’han instaurat sessions de teatralització 

dels problemes que han resultat força engrescado-

-

cionat samarretes del programa. Finalment, dos 

representants de cada Aldea han pogut visitar-se  i 

viatjar junts a les Jornades de mediació a l’Acadè-

mia SOS a Granada. Una gran experiència!

 ESCOLA D’EDUCADORS:  
COMPARTIM EXPERIÈNCIES

El nostre àmbit d’actuació, sobre l’acolliment  

i la situació de nens que han patit situacions  

que han desembocat en la separació de la família,  

-

aspectes, queda clar que el que més ajuda a la 

pràctica és conèixer altres experiències viscu-

des per educadors que, com ells, es troben amb 

situacions complexes i difícils. Per això s’ha creat 

l’Escola d’Educadors d’Aldees Infantils SOS, on  

els professionals fan una autèntica xarxa de gestió 

del coneixement.
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PROGRAMES DE PROTECCIÓ

Va acollir 11 adolescents de 14 a 17 anys 

durant el 2015. És un programa per a nois 

i noies que necessiten més autonomia i 

per als quals créixer dins un grup de la 

seva edat és una bona opció. Atesa perma-

nentment per educadors per tal de donar 

protecció als menors, és un centre col·labo-

rador de la Generalitat de Catalunya. Aquest 

és un autèntic camp de proves per fer-se 

independents, ja que la majoria d’edat és 

molt propera.

Es compon de dos pisos assistits a la ciutat 

de Barcelona, i va atendre 15 joves de 16 

a 21 anys el 2015. Per als menors és un 

programa de protecció i preparació a la vida 

autònoma adulta i per als més grans, una 

mesura per als qui encara necessiten una 

formatius o ocupacionals o adquirir madure-

per trobar feina, ens esforcem per capaci-

tar-los al màxim, per tal que estiguin tan ben 

preparats com sigui possible.

Dóna suport a les famílies que reben un 

infant a la seva llar per mitjà d’un equip de 

psicòlegs, treballadors socials i educadors 

socials. Durant el 2015, aquest projecte, 

plenament desenvolupat, va atendre 127 in-

fants i adolescents de la comarca del Vallès 

Occidental.

PROGRAMES D’AUTONOMIA

S’adreça als joves que han viscut o s’han 

atès en algun dels nostres programes 

d’infants o en qualsevol altra entitat, pels con-

venis que hem subscrit amb l’Àrea de Suport 

al Jove Tutelat i Extutelat de la Generalitat de 

Catalunya. Aquest programa, que va atendre 

131 joves el 2015, els ajuda a accedir a un 

habitatge assistit, o a iniciar el seu procés 

cap a l’autonomia amb l’ajut d’un educador i 

suport econòmic, o a seguir un Pla de treball 

o, quan ja són independents, donar-los suport 

en determinats moments puntuals en què ens 

necessiten materialment o personalment. A 

més, durant el 2015 hem desenvolupat qua-

tre projectes d’autoocupació per a joves.

PROGRAMES DE PREVENCIÓ

El seu objectiu és enfortir els lligams familiars 

i les capacitats per ser pares de les persones 

que han de tenir cura dels nens que formen 

part dels nostres programes de protecció i 

també d’altres famílies de l’entorn dels cen-

tres. Es desenvolupa a Montcada i Reixac, on 

acompanyem famílies vulnerables del munici-

pi, remeses per Serveis Socials. Ho fem partint 

de les potencialitats de les famílies i de la seva 

participació real i efectiva en els seus proces-

sos de canvi. El 2015 va atendre 28 famílies, 

11 d’elles monoparentals maternes.

 

i Espai Albira

És un programa de prevenció que va aten-

dre el 2015 a 105 nens i nenes d’entre 6 i 

18 anys, la majoria adreçats pels serveis so-

cials, en què s’ha detectat alt risc social en 

ells, en les seves famílies o entorn. Es troba 

a Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac, i 

es desenvolupa a les tardes, fora de l’horari 

escolar i durant l’estiu, amb un casal. S’hi 

o de relació familiar, de forma individual i

en grup. També comptem des de 2015 amb 

l’Espai-taller Albira en ple funcionament, en 

conveni amb l’Ajuntament de Badia del Va-

llès, on estimulem 20 nens en risc d’exclusió 

social per a imaginar el seu horitzó de vida. 

També a Sant Adrià del Besòs es desenvo-

lupa el programa Integració i esport amb la 

Fundació Rafa Nadal, on participen 49 nens 

més.

Crea una xarxa de col·laboració entre muni-

cipis i comerciants, a Montcada i Reixac i a 

Sant Adrià del Besòs, per donar suport a 73  

-

mentar els ajuts en alimentació i que puguin 

comprar menjar fresc.

Altres programes
Aldees Infantils SOS continua creixent dia a dia. Per això no només desenvolupem la nostra 
atenció a l’Aldea Infantil, sinó que posem en marxa programes i dispositius que mostren el 
nostre compromís amb la infància i adolescència i amb els infants que atenem, passada la 
majoria d’edat. A més, estem treballant intensament per cobrir situacions d’emergència que 
el context de crisi econòmica ha creat o agreujat en el nostre entorn.

D’ALDEES INFANTILS SOSD’ALDEES INFANTILS SOS
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Dades
ECONÒMIQUES D’ALDEES INFANTILS SOS CATALUNYA
TRAÇABILITAT - Exercici 2015    Xifres en milers d’euros

Ingressos Privats representen un  62%

Ingressos Públics representen un  

ORIGEN DELS RECURSOS

Socis, Padrins i donants  

Col·laboració  
empreses

Herències i Llegats

2,41%

4,24%

0,02%

1,94%

Ingressos extraordinaris  

        Altres ingressos

Aldea i Projectes SOS  

Despeses d’administració  

Captació de recursos  

71,72%

19,21%

9,07%

APLICACIÓ DELS RECURSOS

1. Despeses i inversions en l’Aldea i altres Projectes SOS

Aldea de Sant Feliu de Codines 2.088,00
Centre de Programes Socials 566,00
Centres de Dia 568,00
Programa Barlovento 413,00
Residència de Sant Quirze del Vallès 353,00
Pisos Assistits per a Joves 211,00
Inversió: rehabilitació de l’Aldea de Sant Feliu de Codines 13,00
Inversió: equipament de la resta de centres 52,00
Amortitzacions comptables de l’actiu 87,00

2. Despeses d’administració 545,00
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Aldees Infantils SOS és una organització 
internacional, sense ànim de lucre, intercon-
fessional i independent de tota orientació  
política. Va ser fundada a Àustria el 1949  
i va arribar a Catalunya el 1967.  
L’any 2015 és present a 134 països amb 
570 Aldees i prop de 1.800 programes SOS, 
com ara residències, escoles o programes  
de famílies. Gràcies als socis, padrins, empre-
ses i col.laboradors atenem a 575.000 nens  
i joves al món, a més de 850.000 tracta-
ments mèdics als hospitals SOS, a més  
de 831.200 beneficiaris dels programes 
d’atenció a emergències.

Amb el suport de:

Seu social a Barcelona
Tel.: 933 013 062
atenciosocis@aldeesinfantils.org
Ausiàs Marc, 7, 5è.

L’Aldea de Sant Feliu de Codines
Aldea Infantil SOS 
de Sant Feliu

Sant Feliu  
de CodinesManresa La Garriga

GranollersCaldes  
de Montbui

Palau-solità  
i Plegamans

Terrassa Sabadell Mollet Mataró

Martorell
Rubí

Cerdanyola

Molins de Rei

Sant Just  
Desvern L’Hospitalet

Badalona

Barcelona


