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Rescatar les capacitats per mirar cap al futur

Durant l’any 2019 hem treballat de valent per treure la part 
més positiva de la vida i del nostre entorn, un paisatge 
de boscos i muntanyes de colors únics. I hem fet que 
aquest entorn màgic contribueixi a recuperar la felicitat 
dels infants que acollim a l’Aldea. Els hem ofert, al voltant 
d’aquest centre d’interès, moltes activitats per sentir-se 
útils i valuosos, fent tallers de bioconstrucció, de reciclatge, 
d’agricultura i de les tasques per tenir cura de l’hort ecològic 
i de l’hotel d’insectes que el manté sa de forma natural. 
A més, han pogut gaudir de les activitats d’aprenentatge 
assistit pels cavalls de l’Aldea o amb altres entitats que 
tenen cura de cavalls abandonats o maltractats, o practicar 
agility amb gossets que els confirmen que són capaços de 
ser disciplinats i aconseguir grans resultats. La naturalesa 

L’Aldea en xifres

• Durant el 2019 es van atendre en total 58 infants 
(29 nenes i 29 nens) dels 2 als 20 anys.  

• Hi ha 5 llars i una mitjana de 9 infants a cadascuna.
• Hem tingut 31 infants i adolescents que formaven 

part d’un dels 14 grups de germans que acollim. 
• Cursen estudis a 21 centres escolars diferents.

ha obrat miracles i ens ha ajudat en la nostra tasca de 
procurar-los benestar i confort.

Els qui treballem a l’Aldea, igual que et passaria a tu, sovint 
desitjaríem tenir una màquina del temps per esborrar els 
moments difícils que han viscut els infants que són aquí. 
Però com que això no és possible, ens esforcem per 
mirar cap al futur, per millorar el vincle amb les famílies 
biològiques, integrar-les de nou de la forma més adequada, 
ajudar-les a entendre què cal per tenir cura dels seus fills 
i per enfortir els llaços que els uneixen. Partint de tot allò 
que és positiu, rescatant les habilitats i capacitats que sí 
tenen, els procurem espais de retrobada on compartir bons 
moments: tallers d’art, de ioga, sortides lúdiques, tallers 
de cuina i formació sobre com relacionar-se amb afecte i 
comprensió. Perquè, finalment, cada infant es reconciliï amb 
la seva història de vida i sigui capaç de seguir endavant.



El treball vinculat a la natura es fa 
des de moltes i diverses activitats: 
tallers de millora dels espais, 
auditoria mediambiental i pràctica del 
reciclatge, tallers de bioconstrucció i 
d’agricultura al nostre hort ecològic, 
on els infants participen activament 
i se senten feliços.



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

Pisos assistits a Barcelona, per a joves de 
16 a 21 anys. Prepara per a la vida adulta 
i autònoma per als qui necessiten una 
mica més de temps per finalitzar projectes 
formatius o ocupacionals o adquirir madu-
resa personal.  

Suport per a famílies del Vallès Occidental 
que reben un infant a casa seva. Un 
equip de psicòlegs, treballadors socials i 
educadors ajuden que sigui un èxit.  

Els joves que han passat pels nostres 
programes segueixen rebent el nostre suport 
per accedir a un habitatge assistit o iniciar 
el seu procés d’autonomia. Quan ja són 
independents, reben suport en els moments 
en què ens necessiten materialment o 
personalment.  

A les tardes, després de l’escola, els 
centres oberts de Sant Adrià de Besòs 
i Font Pudenta a Montcada i Reixac 
treballen amb infants en situació d’alt risc 
social. S’hi tracten dèficits socioeducatius, 
personals o de relació familiar, de forma 
individual i en grup. L’any 2019 s’ha obert 
el centre a Badia del Vallès.   

Enforteix els lligams familiars i les 
capacitats per ser pares de les persones 
que han de tenir cura dels infants dels 
programes de protecció. Es desenvolupa a 
Montcada i Reixac. 

Residència de Sant Quirze del Vallès

Programa Mistral

Servei d’Integració en Família Extensa

Programa de Joves

Programa de Famílies

Centres Oberts

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.  



S’ha iniciat amb èxit l’atenció a 
famílies externes´en situació de 
risc social per tal de restablir 
i millorar les relacions i evitar 
els trencaments, que afecten 
profundament els infants. 
Paral·lelament, a l’Aldea els 
cavalls s’han integrat de forma 
natural en l’aprenentatge quotidià 
dels infants que hi viuen, 
esdevenint uns grans companys, 
estimats i valorats per tots.  



Dades econòmiques 2019
Aplicació dels recursosOrigen dels recursos

1. Fonts de finançament privat  5.367,00

2. Fonts de finançament públic  2.788,00

TOTAL     8.155,00

Xifres en milers d’euros

Aldea de Sant Feliu de Codines             2.433,00
Centre de Programes Socials / Programa de joves               756,00
Centres de Dia / Espai Albira                 723,00
Programa Mistral                  273,00
Residència de Sant Quirze del Vallès                392,00
Programa de Famílies / Servei Integració Fam. Extensa      564,00
Amortitzacions comptables de l’actiu                136,00

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

Total                  5.277,00

TOTAL                   8.155,00

2. Despeses d’administració                 439,00

3. Captació de recursos, sensibilització i fidelització    2.146,00

4. Resultat positiu de l’exercici                   293,00

Els ingressos privats representen un
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El 2019 ha estat un any en 
què hem consolidat el treball 
amb les famílies dels infants 
de l’Aldea, per apropar-nos 
a elles i assolir un clima de 
confiança que afavoreix el 
seu creixement emocional.



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

Amb el suport de:

Les nostres fites del 2019
Treball en equinoteràpia social. Els nostres cavalls Cobus i Wout ja porten un 
any a l’Aldea. Encara que seguim fent millores en les seves instal·lacions, ja s’ha 
iniciat amb èxit el treball d’equinoteràpia i activitats assistides amb cavalls, que 
són una manera gairebé màgica de millorar les relacions entre els membres de 
famílies que han patit molt. 
Consolidació del treball amb famílies. Hem treballat per reforçar el vincle entre 
els infants i les seves famílies. Des de la preparació dels pastissos d’aniversari, 
taller de ioga o les sortides lúdiques fins a la xocolatada del Dia Internacional de 
les famílies, el 15 de maig.
No m’atabalis! Aquest és el nom del grup de Batukada de Sant Feliu de Codines 
al qual s’han sumat molts dels nostres infants i adolescents, dins de la línia de 
treball de la participació i integració en l’entorn proper. És un taller en què petits 
i grans han pogut expressar-se a través dels timbals i compartir-ho amb tota la 
comunitat. 

L’Aldea segueix essent un 
oasi natural on aprendre el 
valor de créixer acompanyat 
i sentir-se estimat.


