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La Fundació Aldees Infantils SOS Catalunya és una organització d’ajuda a la infància,  
emmarcada en una entitat d’abast internacional present a 136 països, privada, sense  
ànim de lucre, interconfessional i independent de tota orientació política.

Qui som  
i què fem?

1

Amb forma jurídica de fundació privada sense ànim de 
lucre, Aldees Infantils SOS Catalunya, que va iniciar la seva 
singladura al nostre país el 1967, té el seu àmbit d’actuació 
a Catalunya. Mitjançant la relació amb Aldeas Infantiles 
SOS España estem associats a tota una xarxa d’Aldees 
i altres programes complementaris en 8 comunitats 
autònomes i 9 països d’Àfrica i Amèrica del Sud.

visiÓ
Creem famílies per a nens que ho necessiten, els donem 
suport per formar el seu propi futur i cooperem en el 
desenvolupament de les seves comunitats.

missió
n Cada nen pertany a una família.
n Cada nen creix amb amor.
n Cada nen creix amb respecte.
n Cada nen creix amb seguretat.

valors
Són les nostres conviccions i opinions centrals que guien 
les nostres accions, decisions i relacions per acomplir la 
nostra missió:

l Audàcia: emprenem accions.
l Compromís: complim les nostres promeses.
l Confiança: creiem en cada persona.
l Responsabilitat: som socis que transmeten 

confiança.

Aldees Infantils SOS, tal com expressa en el seu Informe 
Internacional dels Drets dels nens i les nenes a formar 
part d’una família, creu que:

n Cal donar suport a les famílies vulnerables i els nens 
han de romandre dins de l’entorn de la seva família 
biològica sempre que sigui possible.

n Cal atacar les causes socials, polítiques i econòmiques 
relacionades amb la creixent vulnerabilitat dels nens 
al nostre entorn i a tot el món, i establir mesures 
preventives.

n Els programes i serveis adequats d’acolliment fora de la 
llar familiar complementen els esforços dirigits a enfortir 
i donar suport a la família biològica i el seu entorn.

n L’acolliment fora de la llar familiar es converteix en una 
necessitat quan altres opcions de suport ja han fallat i 
aquesta alternativa ajuda essencialment aquells nens i 
adolescents que d’una altra forma es quedarien sense 
protecció.

COMPOSICIÓ DEL PATRONAT DE  
LA FUNDACIÓ ALDEES INFANTILS SOS CATALUNYA 
(maig 2020)

PRESIDENT: Pedro Puig Pérez.
 VICEPRESIDENT: Francesc Torralba i Rosselló. 
SECRETARI: Josep Peña Salvador.
VOCAL: Fernando Salvatierra Huerga.
VOCAL: Javier Fresneda Sánchez.
VOCAL: Felipe Casado Pérez.
VOCAL: Maria del Mar Líndez Líndez.
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144 professionals  
contractats

50 voluntaris

91,6% de contractes  
indefinits a 31/12/2019

(1): Dades actualitzades al darrer  
trimestre de 2019

COL·LABORADORS (1)

194

DONES: 121 HOMES: 23

DISTRIBUCIÓ PER SEXE

3 18 17 23 28 19 14

20/24 25/29 30/34 35/38 39/44 45/49 50/54 55/59

16 6

 DISTRIBUCIÓ PER EDATS:
60/64

<1 any 1 a 2 anys 3 a 4 anys 5 a 9 anys 10 a 14 anys 15 a 19 anys 20 a 24 anys 25 o  
més anys

 PROFESSIONALS: distribució per antiguitat:

211222064029 14
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Aldees Infantils SOS Catalunya va ser fundada per la Sra. Montserrat Andreu l’any 1967, arran 
de diversos viatges que va fer per Europa, durant els quals va tenir contacte amb la tasca que 
desenvolupava el doctor Hermann Gmeiner des de feia ja dues dècades a Àustria.

Una mica d’història2

La Segona Guerra Mundial va deixar, entre altres 
víctimes, molts infants que havien perdut les seves 
famílies, així com un altre grup de dones que havien 
perdut els seus homes i fills a la guerra. Gmeiner no 
creia que les “macroinstitucions” d’aquells anys fossin 
un entorn adequat per atendre les necessitats dels 
nens. Per això va inaugurar un acolliment amb suport 
institucional, apropant aquests nens orfes amb les 
mares viudes, i va fundar la primera Aldea Infantil a lmst, 
Àustria, el 1949, amb el suport dels seus conciutadans.
Aquest model d’acolliment es fonamentava en quatre 
principis: acollir grups de germans sencers, preservant 
els seus vincles; acollir-los amb afecte incondicional, 
mitjançant una persona de referència permanent (“mare 
SOS”); acollir en petits grups de nens en el caliu d’una 
llar SOS, i configurant, amb la suma de diverses llars 
SOS, una Aldea Infantil, una comunitat educativa més 
àmplia en la qual poder establir relacions d’ajuda mútua 
i poder seguir acompanyant les necessitats futures 
dels nens i nenes fins que assoleixin la seva plena 
autonomia personal. Aquests principis, adaptats a les 
realitats socials, culturals i legislatives de cada país, 
són l’essència de les més de 541 Aldees i els seus 
programes preventius que, mitjançant la Federació 
internacional, atén actualment prop de 938.000 nens, 
joves i famílies, a 136 països.

ALDEES INFANTILS SOS  
A CATALUNYA

Amb aquests fonaments, sota la presidència 
de la Sra. Montserrat Andreu Batlló, es va 
inaugurar, a finals dels seixanta una experiència 
pilot a la muntanya del Tibidabo amb tres 
llars SOS. L’any 1971 es van aconseguir uns 
terrenys al municipi de Sant Feliu de Codines, 
on s’hi inaugura oficialment la primera Aldea 
Infantil SOS d’Espanya. Era una Aldea gran, 
de fins a 12 llars, que va arribar a acollir grups 
de germans de 10 nens. L’any 2000, arran del 
deteriorament de les cases i de la necessitat 
d’adaptar-les als nous temps i normatives, 
s’inicia una remodelació que va necessitar 
més de 10 anys per concloure, sense deixar 
d’atendre el mateix nombre de nens. Al voltant 
de l’Aldea s’han anat desplegant programes 
per tal d’atendre les necessitats i reptes que 
planteja el nostre propòsit d’acompanyar els 
nens fins a la majoria d’edat: una residència per 
a adolescents, pisos per a majors d’edat i un 
punt de trobada d’orientació personal i laboral 
per als joves.
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En aquesta vessant de treball de prevenció i d’enfortiment 
familiar oferim els següents serveis: Centres Oberts (Sant 
Adrià de Besòs, Font Pudenta i Badia del Vallès), Casals 
i actuació a l’entorn; Pis assistit Mistral i Programa de 
Famílies. En tots aquests programes, la missió d’Aldees 
Infantils SOS és “atendre nens i joves en situació de 
vulnerabilitat, per impulsar el seu desenvolupament 
i autonomia, mitjançant l’acolliment, la prevenció i el 
reforçament de les seves xarxes familiars i socials”. Per tal 
de dur a terme aquesta missió l’organització es fonamenta, 
des dels seus inicis, en els següents valors: audàcia, 
compromís, confiança i responsabilitat. La nostra utopia és 
que cada nen visqui amb el caliu d’una llar.

altres programes
Encara que Aldees Infantils SOS és una entitat d’acció 
social mitjançant l’atenció directa als seus beneficiaris, 
portem a terme algunes accions per tal de divulgar els 
drets de la infància i la situació de la infància vulnerable 
al nostre país, així com la promoció de l’educació en 
valors per a la població infantil en general.

Principalment ho fem mitjançant dos programes 
educatius en valors per a escolars, tant de primària 
com a secundària (“Atura’t a Pensar” i “Els valors des 
d’Aldees Infantils SOS”).

L’acolliment que oferim als nens i nenes es realitza 
mitjançant conveni amb la DGAIA, i amb la tipologia 
de CRAE a l’Aldea Infantil i la Residència de Sant 
Quirze del Vallès, a més d’un Servei d’Integració en 
Família Extensa i un programa per a joves menors 
anomenat Barlovento. En els darrers 15 anys, Aldees 
ha tingut inquietuds per tal d’abordar situacions de 
risc social, amb l’objectiu fonamental de l’enfortiment 
familiar i preservar la no-separació del nen del seu 
entorn familiar. D’altra banda, també acompanyem 
les famílies dels nens i nenes acollits per tal de 
contribuir al retorn del nen a la seva família o, si 
més no, millorar les seves competències parentals i 
relacions amb els fills.

Com ho fem?3

ELS NOSTRES BENEFICIARIS
n Nens i nenes privats de la cura parental i en situació 
legal de desemparament.
n Nens i nenes en risc de perdre la cura parental, en 

situació de risc social que poden comprometre el 
desenvolupament adequat de l’infant i les seves 
relacions familiars.

n Joves en risc d’exclusió social, fins que arriben a la 
seva autonomia personal.

n Escolars d’ensenyament primari i secundari per a la 
difusió de valors, amb caràcter pedagògic.
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estàndards de qualitat
El treball que desenvolupa Aldees Infantils SOS de 
Catalunya es fa tenint en compte la Guia de bones 
pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la 
infància i l’adolescència de la Generalitat de Catalunya, 
així com, històricament, el document de l’Organització 
SOS Kinderdorf International d’estàndards per a nens 
atesos fora de la seva llar biològica “Quality4Children” i 
el Codi Ètic de Bones Pràctiques envers els nens i joves, 
treballadors i institucions amb els quals ens relacionem, 
elaborat per l’Observatori d’Ètica d’Aldees Infantils 
SOS d’Espanya, en què participen professionals de les 
diferents Direccions Territorials.
La font d’inspiració dels principis que regulen el Codi és 
la Declaració Universal dels Drets de l’Home (1948) i la 
Convenció Universal dels Drets del Nen (1989). També 
s’han tingut especialment en consideració les Directrius 
de la cura alternativa, que van ser aprovades per l’ONU 
el 2009.
S’emmarca dins de l’organització internacional SOS 
Kinderdorf lnternational i està en perfecta sintonia amb 
l’esperit i la lletra dels seus criteris ètics.
Pel que fa a la referència legal per a la contractació 
de personal, ens atenim a allò que disposa el Conveni 
col·lectiu d’Acció Social amb infants, joves, famílies i 
d’altres en situació de risc.

CERTIFICATS DE QUALITAT

CERTIFICACIÓN EFQM

El novembre de 2018 es concedeix el Compromís 
d’Excel·lència Europea a tots els programes de 
l’Organització Aldees Infantils SOS Catalunya, amb 
un segell +200, que durarà fins a l’any 2021, mentre 
es treballa en la consecució de +300.
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TAULA D’USUARIS I PROGRAMES

    

 Programes  Nens  Famílies  

 PROTECCIÓ Aldea de Sant Feliu de Codines 58 19              

  Residència de Sant Quirze del Vallès 10 10              

  Pis Mistral  13 13              

  Acolliment familiar Vallès Occidental 154  129             

 AUTONOMIA Programa de Joves                Trànsit vida adulta  34 NA              

   Autonomia (6 pisos) 34 NA              

   Emancipats  84 NA       

 PREVENCIÓ Centre Obert Badia del Vallès 96  49              

  Programa famílies  72 43              

  Cistell Solidari Montcada i Reixac   96 43              

  Casal d’estiu Montcada  30 NA              

  Centre Obert de Montcada  48 35              

  Ampliació Font Pudenta a entorn 38 NA              

  Centre Obert Sant Adrià de BesÒs 56 41              

  Casal d’estiu Sant Adrià de Besòs 30 NA              

  Ampliació C. Obert S. Adrià a entorn 38 NA              

  Aula d’experimentació ambiental  69 NA              

  Servei de teràpia familiar ass. amb cavalls 34 20

TOTAL     952 432
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Els nostres  
programes

4
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Un dels grups diana que atenem a Aldees Infantils SOS 
és el format per aquells nens i nenes que, per diferents 
raons, han hagut de ser separats temporalment de les 
seves famílies. Per això tenim acords de col·laboració 
amb la Generalitat de Catalunya.
Els quatre programes que desenvolupem en aquest 
àmbit de protecció són els següents:

n ALDEA INFANTIL SOS DE SANT FELIU DE CODINES.
n RESIDÈNCIA JUVENIL SANT QUIRZE DEL VALLÈS.
n PIS MISTRAL.
n SERVEI D’INTEGRACIÓ EN FAMÍLIA EXTENSA.

L’ALDEA INFANTIL 
DE SANT FELIU DE CODINES
Va ser inaugurada el 1972 i remodelada el 2010, i 
s’actualitza anualment amb nous espais i reformes. És 
un servei d’acolliment residencial, en el qual busquem 
que prevalgui un ambient familiar, que és un valor de la 
nostra organització.

L’Aldea Infantil ofereix 45 places de 3 a 18 anys, i estan 
repartides en diferents llars, afavorint un ambient de llar 
protectora. Per això procurem acollir conjuntament els 
grups de germans en una mateixa llar. Altra característica 
del nostre model d’acolliment residencial és que una 
educadora conviu a la llar amb els infants, de manera 
que pugui oferir-los una referència estable durant el seu 
acolliment. Aquesta figura educativa, que anomenem 
“coordinadora de llar” i que pren el relleu de la mare SOS 
tradicional, lidera el projecte educatiu de la seva llar, així 
com els recursos materials i humans que té assignats.

n Valors afegits de l’Aldea SOS
n Cada nen té una figura de referència estable.
n Els grups de germans conviuen en una mateixa llar.
n Cada llar ofereix un entorn familiar, atenent petits 

grups de nens.

n Es treballa en xarxa amb les entitats locals.
n Promou diferents espais de participació dels infants a 

l’organització i la gestió de l’Aldea.

Al llarg del 2019 s’hi han atès 56 infants i 32 famílies. 
D’aquests nens, 35 formaven part d’un grup de germans 
(14 grups de germans). La major part de les altes són 
joves que s’incorporen a pisos d’autonomia, a més 
d’altres casos que es proposen per a centres terapèutics 
i els que suposen un retorn familiar. 

n L’Aldea, el medi ambient i la comunitat propera
L’Aula d’experimentació mediambiental vol apropar els 
nens a la naturalesa, el seu coneixement i cura, dins 
d’un plantejament transversal i que implica tots els 
infants atesos en els programes d’Aldees Infantils SOS. 
Per això des de fa uns anys hem utilitzat una part dels 
terrenys rurals de l’Aldea, on hem desenvolupat un hort i 
un jardí botànic.

Per tal d’integrar el projecte de l’Aldea a l’entorn i 
col·laborar amb les escoles de la zona, oferim als 
centres de primària diverses activitats de descoberta 
del medi natural a les nostres instal·lacions en el qual 
han participat 69 nens i nenes de diferents centres l’any 
2019.

n La supervisió de casos i la coordinació amb el CSMIJ
En els darrers anys podem destacar el treball en 
relació amb la supervisió de casos amb problemàtiques 
especials, que es va fer gràcies al suport del 
neuropsiquiatre Jorge Barudy. Els equips educatius 
de les llars hi van poder presentar els casos d’infants 
o adolescents acollits per fer un abordatge sistèmic, 
buscant les causes de cada problemàtica per ajustar 
la intervenció educativa i potenciar els mecanismes de 
resiliència de l’infant. 
Tanmateix, el 2019 hem potenciat la coordinació amb el 
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de zona, que ha 
resultat molt profitosa, iniciant-se visites periòdiques de 

Programes 
de protecció

4.1
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supervisió amb les dues referents de centre, que són la 
psiquiatra i treballadora social.
Al mateix temps, s’han promogut diverses activitats 
per incentivar la participació i la inclusió, com són 
la batucada, que ens ha permès incloure sessions i 
sortides demostratives molt interessants per als infants.

Els infants de l’Aldea l’any 2019
En 2019 vam atendre 58 infants (29 noies i 29 nois) 
d’edats compreses entre els 2 i els 20 anys, molts d’ells 
part d’un grup de germans. Les investigacions respecte 
al tema dels germans apunten al fet que conviure amb 
els germans és una variable protectora per superar 
dificultats i aconseguir un millor ajustament personal. 
També sembla ser una variable esmorteïdora que 
afavoreix l’ajustament al nou context de convivència i 
les dades indiquen que es produeix un millor ajustament 
emocional i conductual del grup de germans. Tanmateix, 
els resultats sustenten fermament les bondats de 
mantenir els germans junts en una llar formant unitats de 
convivència.

DISTRIBUCIÓ DELS INFANTS PER EDATS
 De 2 anys:                                                                                          1

 De 3 anys:                                                  1 

  De 4 anys:                                                  1 

 De 5 anys:                                                  2 

 De 7 anys:                                                  1 

 De 8 anys:                                                  2 

 De 9 anys:                                                  5 

 De 10 anys:                                                  2 

 D’11 anys:                                                  5 

 De 12 anys:                                                  2 

 De 13 anys:                                                  9 

 De 14 anys:                                                  6 

 De 15 anys:                                                  4 

 De 16 anys:                                                  6 

 De 17 anys:                                                  4 

 De 18 anys:                                                                                             5  

 De 20 anys:                                                 2 
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PROGRAMA D’INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES
DES DE L’ACOLLIMENT RESIDENCIAL
El 2007 vam obrir un Punt de Trobada Familiar 
especialitzat per a aquelles famílies els infants de 
les quals estan acollits en algun dels nostres centres 
residencials. Aquest programa proposa un enfocament 
col·laborador per reforçar les relacions familiars, 
enfortint els vincles dels nens separats temporalment 
amb les seves famílies d’origen, assessorant, orientant 
i donant suport tant a la família com al seu entorn, 
minimitzant l’impacte de la separació i proporcionant les 
competències i habilitats necessàries.
El 2013 vam introduir un canvi fonamental en el 
programa, traslladant-lo físicament a l’Aldea Infantil de 
Sant Feliu de Codines. D’aquesta manera, els nens 
acollits en algun dels nostres serveis d’acolliment 
residencial eren atesos de forma totalment integrada: els 
nens i les famílies són rebuts a l’Aldea, que poden veure 
de forma tranquil·litzadora, programant conjuntament 
amb les institucions que vetllen pel menor l’organització 
de visites i trobant-se en un espai diferencial i acollidor 
on reben el suport de professionals quan és necessari. 
A més, es desenvolupen activitats com escola de 
famílies i mediació familiar o acompanyament a 
l’acolliment o el retorn. Els professionals del Programa 
també es coordinen amb la resta de programes de 
protecció per  donar aquest servei.
Durant el 2019 es van atendre 19 famílies en aquest 
Programa, tant en les visites acompanyades a l’espai de 
Famílies amb trobades amb els familiars com les visites 
a altres punts de trobada o l’acollidor espai PUFF amb 
les famílies alternatives o l’atenció individualitzada a les 
famílies que estan en procés de retorn familiar.
Podem valorar molt positivament el funcionament 
d’aquest Programa d’intervenció Familiar tant per als 
nens i nenes com per als seus familiars, que el 2019 va 
realitzar tallers lúdics (art-terpàpia mare-fill, ioga, creació 
de pastís d’aniversari), tertúlies, trobades, com la del Dia 
Internacional de les famílies o sortides a la natura per 
enfortir els vincles i rescatar les potencialitats de cada 
família i les seves habilitats per tenir una cura adequada 
i reforçar l’estimació envers els seus infants.

MEDI AMBIENT I TERÀPIES AMB CAVALLS
La promoció del benestar dels infants atesos a l’Aldea 
Infantil ha volgut sempre ser capdavantera en la 
cerca de noves teràpies per al tractament i la millora 
psicosocial. En part, l’entorn natural que envolta l’Aldea 
ha propiciat sempre la utilització d’aquest valuós recurs 
com a eina motivadora, a més d’ajudar a reforçar el 
sentiment de pertinença dels infants a l’Aldea, sobre 

uns principis de sostenibilitat i respecte que són molt 
ben acollits, concretats per exemple en el taller de 
bioconstrucció dut a terme durant el 2019 de forma 
voluntària pels infants els divendres a la tarda. 

En la línia de treball i recerca de noves teràpies hem 
incorporat en els darrers anys programes que han inclòs 
el treball amb animals, especialment les teràpies amb 
equins, amb la participació voluntària a la protectora 
Associació de Defensa Equina. Aquest interès pels 
equins ha suposat la creació d’un espai adequat per a 
dos cavalls, amb els quals, des de 2019, es desenvolupa 
un programa propi d’equinoteràpia social, adreçat a 
famílies en situació de vulnerabilitat de l’entorn, però que 
també s’ha integrat en les dinàmiques d’aprenentatge 
assistit amb cavalls per als infants i joves de l’Aldea amb 
molt d’èxit.  
Per altra banda, durant el 2019 s’han acabat les obres 
de la sala polivalent, un espai que recupera una antiga 
casa històrica de l’Aldea, que va quedar sense utilitzar, 
i que acollirà a partir de 2020 diferents tallers, reunions i 
formacions diverses. 
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RESIDÈNCIA 
DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
La Residència de Sant Quirze, que va ser oberta el 
1996, es tracta d’una petita llar per a set nois i noies 
d’entre 12 i 17 anys en un habitatge de dues plantes 
i planta baixa. Per a aquests nois i noies, conviure 
amb un grup d’iguals pot ser una important eina per a 
l’adquisició d’habilitats per a la vida autònoma. Treballem 
amb un grup petit d’adolescents perquè això ens permet 
oferir un entorn familiar i de llar, en el qual els nois poden 
millorar les seves situacions emocionals i relacionals.

Així donem suport al jove acollit per la nostra 
organització en el seu procés d’independència, per 
tal que adquireixi confiança en ell mateix, assumeixi 
responsabilitats i desenvolupi les aptituds socials 

fonamentals per al seu futur professional i la integració 
en la societat.

Durant l’any 2019 es continua amb el manteniment de 
les instal·lacions i mobiliari, parament o electrodomèstics 
desgastats per l’ús (calefactors, bugaderia), comptant 
amb la col·laboració dels joves, que contribueixen a crear 
un ambient més agradable i acollidor a la llar. L’any 2019 
vam atendre 10 adolescents. Amb ells, hem continuat 
apostant per les sortides de convivència amb els joves 
els caps de setmana i les èpoques de vacances, amb 
activitats com el taller d’observació d’estels o la recollida 
de residus a la platja, que ens permeten de treballar la 
sensibilització mediambiental alhora que es treballen 
aspectes individuals i de convivència i de reforçament del 
vincle del grup i amb les educadores. Aquestes activitats 
es complementen amb accions proreciclatge, amb hort 
ecològic a la residència i accions de reducció, reutilització 
i separació dels residus.   
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benestar físic i emocional dels adolescents
Durant l’any 2019 hem incorporat la supervisió de 
Jorge Barudy, que ja intervé en altres programes de 
l’organització, i ens ha ajudat a entendre millor les 
dificultats i problemàtiques per les quals han passat els 
nois i noies, i ens dona suport per fer una intervenció 
més eficaç i comprensiva. És un assessorament que 
compartim amb la resta de professionals que intervenen 
en el suport al jove.
D’altra banda, hem procurat adaptar-nos a cada noi i 
noia i a les seves necessitats. Ens hem esforçat molt 
perquè puguin millorar la seva formació i hem aconseguit 
que 8 dels 10 joves superessin amb èxit el curs, amb 
la motivació també en les extraescolars, que fan un 
75% dels adolescents, i les activitats solidàries, com 
el voluntariat a Creu Roja. Tot plegat aconsegueix que 
tinguin un millor autoconcepte i se sentin millor amb ells 
mateixos i amb els altres. 
Aquesta bona sintonia entre ells s’ha copsat en el bon 
ambient i la participació en les assemblees setmanals 
que tracten qüestions de convivència, tasques i 
decisions domèstiques, sortides o els horaris d’internet.

EL PIS MISTRAL
El pis Mistral és l’evolució, durant l’any 2018, de l’anterior 
programa anomenat Barlovento, i sorgeix com a recurs 
especialitzat per a menors de 18 anys en el trànsit a la 
vida adulta. El Pis Mistral està gestionat per la DGAIA i 
té cobertura educativa totes les nits i atenció continuada 
els 365 dies de l’any. Atén un perfil de nois i noies que, 
per la seva proximitat a la majoria d’edat i circumstàncies 
personals, necessiten un acolliment molt orientat a la 
seva emancipació personal però en el qual es pugui 
viure la majoria d’edat “sense angoixes”, participant en 
activitats organitzades, de caire cultural, o convivències 
en contacte amb la natura, que ens permet conèixer 
millor les seves aspiracions i somnis i reforçar les seves 
xarxes relacionals. Durant l’any 2019 va atendre 13 
joves (8 nois i 5 noies).

Preparats per trobar una feina
Una de les nostres preocupacions és que els joves 
puguin realitzar durant aquest temps en part o totalment 
els seus itineraris prelaborals. Dels 13 joves atesos, 2 
ja han tingut els seus primers contractes i altres 4 han 
fet algunes entrevistes laborals, mentre que la resta 
continua treballant les seves competències bàsiques 
o completant la seva formació per augmentar les 
possibilitats de trobar una primera feina.

SERVEI D’INTEGRACIÓ EN FAMÍLIA 
EXTENSA-SIFE
El 2013 es va iniciar, juntament amb el Consell Comarcal 
del Vallès Occidental, el Projecte “La meva família 
m’acull”, per tal d’acompanyar els acolliments en família 
extensa dels 21 municipis que componen la comarca.

Aquest programa ha tornat a guanyar el concurs de 
licitació oficial del Consell Comarcal durant el 2019, amb 
el reconeixement de la tasca que es porta a terme des del 
seu inici i amb qui, a més, hem col·laborat per fer un estudi 
del benestar infantil en el sistema de protecció actual. 
Els objectius d’aquest programa són acompanyar i 
donar suport als processos dels nens i nenes acollits 
amb els avis, oncles i germans, oferint-los formació i 
ponts de relació amb la família d’origen, tot orientant-los 
en els recursos de la xarxa comunitària i donant suport 
professional davant els moments difícils que sorgeixen en 
la vida de l’acolliment i del cicle vital i propiciar l’estabilitat 
dels nens per mitjà de vincles segurs.
Durant 2019 ha atès 154 infants de 129 famílies de 16 
municipis del Vallès Occidental amb mesures de protecció 
en aquest tipus d’acolliment. Els resultats obtinguts 
durant el 2019 asseguren l’acolliment en un entorn 
protector i segur en família extensa amb èxit del 94% 
dels nens inclosos al programa, amb un pla individual 
d’acompanyament compartit amb l’equip. Les famílies 
acollidores coneixen les seves funcions i s’han organitzat 
i reestructurat al voltant dels infants i adolescents, que 
al seu torn s’han integrat i relacionat donant sentit a la 
seva nova realitat familiar. Per aconseguir-ho, durant el 
2019 es van dur a terme 893 entrevistes familiars i 107 
acompanyaments, a més de 629 entrevistes a infants en 
situació d’acolliment. Hem fet una formació i un grup de 
suport per a 7 famílies amb 21 sessions. La nota mitjana 
que ens posen els nostres usuaris respecte al seu grau de 
satisfacció és de 4,3 sobre 5.  

Des del SIFE, d’altra banda, s’ha aconseguit becar un 
total de 74 ajudes puntuals per a suports terapèutics, 
esportius, odontològics, culturals, d’oci, esports i de 
transport per als infants i adolescents del programa. 

Nous proJECTES PER AL BENESTAR INFANTIL
En aquest 2019 hem assistit com a ponents al I Congrés 
Internacional d’intervenció socioeducativa amb famílies 
i infància en situació de vulnerabilitat, compartint 
el projecte FITES, desenvolupat l’any anterior, que 
combinava l’escalada i l’alpinisme amb  el suport 
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personal a adolescents que havien viscut un trencament 
en el vincle paternofilial. 

Enguany, el projecte pilot desenvolupat ha estat 
“Càmeres i Acció!”, que utilitza els mitjans audiovisuals 
i les noves tecnologies per ajudar els joves a millorar 
l’autoimatge i autorepresentació, per ajudar-los a 
mostrar-se a ells mateixos davant el món, i en el qual 
van elaborar videomuntatges que van tenir l’oportunitat 
d’exposar davant les seves famílies.

Finalment, durant el 2019 hem participat com a 
educadors en el Campus PROMETE, a Granada, que 
ens ha permès desenvolupar durant cinc dies un campus 
d’estiu on els nens i les nenes de diferents programes 
d’Aldees Infantils SOS puguin portar a terme un projecte 
personal i publicable. Hem pogut formar-nos en com 
l’interès genuí per aprendre tenint en compte l’expressió 
de les intel·ligències múltiples pot generar un creixement 
personal i un benestar significatiu en els infants que han 
passat per processos vitals difícils. 
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Programa de Joves4.2

La nostra labor no conclou amb la majoria d’edat, 
especialment perquè sabem que no sempre els joves 
estan preparats per ser autònoms i emancipar-se. A 
Aldees Infantils SOS acompanyem els joves extutelats 
fins a la seva plena emancipació i autonomia personal. 
A més, amb els anys cada cop es retarda més l’edat 
d’emancipació, a causa del mercat de treball i la 
precarietat de la feina juvenil. Per això, saben que poden 
comptar amb l’organització amb independència de l’edat 
o de les dificultats que hagin d’enfrontar. En el Projecte 
d’Autonomia els oferim pisos assistits, suport personal i 
orientació formativa i laboral.
L’àmbit de treball de l’autonomia o “programa de joves” 
neix el 1995 i compta a la vegada amb tres projectes: 
el Projecte de Trànsit a la Vida Adulta, el Projecte 
d’Autonomia i el Projecte d’Emancipats, a més d’un 
Servei de suport a l’ocupació. 
Després d’una completa reestructuració del programa 
el 2018, durant el 2019 es compta amb sis pisos 
per atendre els joves en procés d’autonomia: tres a 
Barcelona (General Prim, Praga i rambla del Poblenou) 
i tres a l’Hospitalet de Llobregat (Can Serra, Ramón 

y Cajal i Rosselló, aquest últim amb major presència 
educativa). Aquest rodatge de dos anys ha servit per 
definir molt acuradament les necessitats dels joves, 
amb quines places comptàvem i els requisits reals 
d’educadors, amb una ampliació de personal i de places 
per a aquesta franja d’edat, que abasta 34 joves aquest 
2019. També s’ha iniciat una experiència de mentoria 
entre joves, per acompanyar els que s’hi incorporen, i s’ha 
impulsat la participació responsable en les assemblees de 
pis, l’elecció democràtica de delegats-representants per 
pis i una implicació més gran en les activitats per a aquest 
grup d’edat i en el Consell de Joves d’Aldees Infantils 
SOS, òrgan en què els joves defineixen bàsicament quina 
ha de ser l’atenció que necessiten rebre amb Aldees i del 
mateix sistema de protecció.

Trànsit a la vida adulta 
Són joves tutelats a partir dels 16 anys i fins als 
20, que estan als nostres programes de Protecció 
(Aldea, Residència, Acolliment familiar, Mistral...). 
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Inclou diferents accions dirigides a facilitar el pas a la 
majoria d’edat, ajudant-los a prendre consciència del 
seu projecte de vida. Enguany, per exemple, hi han 
participat 34 joves, que han participat en un itinerari on 
han treballat temes de la vida quotidiana (adaptats a les 
diferents edats, parlant des de com fer un pressupost 
mensual fins a un menú setmanal), de la vida en 
societat, han participat en unes convivències al delta 
de l’Ebre i han estat configurant el seu projecte de vida, 
descobrint les seves habilitats i també els seus valors. 

Projecte d’AutonomiA 
Per a joves a partir dels 18 anys, que una vegada 
extutelats necessiten un període per acabar de formar-
se i preparar-se per a la vida independent, als quals 
se’ls ofereix recursos econòmics, habitatge, etc., i 
sobretot un educador que els acompanyi en aquest 
procés d’emancipació. Proporciona suport educatiu, 
sociolaboral i/o econòmic amb un seguiment en 
funció de les necessitats, afavorint que el jove sigui el 
protagonista del seu propi desenvolupament personal. 
També proporciona les oportunitats per crear una xarxa 
de suport entre iguals i unes fortes relacions amb els 
educadors, mitjançant activitats culturals i lúdiques.  
Durant el 2019 va atendre 34 joves, distribuïts en els 
pisos rambla del Poblenou, Rosselló, Can Serra, General 
Prim, Praga i Ramón y Cajal, i procedeixen o bé d’algun 
dels programes de protecció d’Aldees Infantils Catalunya 
i Espanya o bé de l’Àrea de Suport per a Joves tutelats 
i extutelats, amb qui tenim conveni. La major part  dels 
joves es troba encara en etapa formativa, encara que 
d’altres estan en procés de cerca de feina. El nivell 
d’estudis assolit ha estat força bo, amb joves en estudi 

AJUDES 2019 EMERGÈNCIES  
DELS EMANCIPATS

 SALUT:  45,04% 

 ALTRES DESPESES:  7,4% 

 TRANSPORT:  1,8% 

 FORMACIÓ:  6% 

 MANUTENCIÓ:  14% 

 LLOGUERS:  25,6% 

 

de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i fins i tot 
2 en Graus Universitaris. Els joves que han deixat el 
programa ho han fet normalment perquè se sentien 
preparats per a la vida autònoma, cosa que considerem 
un bon resultat.

Projecte Emancipats 
En aquest programa es dona suport (educatiu, 
econòmic, professional…) als joves i a qualsevol 
persona que ja ha format part d’algun dels programes 
d’Aldees Infantils SOS i, tot i que ja s’han emancipat, 
puguin requerir algun tipus d’ajuda puntual o més 
contínua, o vulguin millorar la seva formació i capacitat 
de ser empleats, mitjançant les beques de segona 
oportunitat. L’any 2019 hem acompanyat 84 joves 
emancipats (43 intervencions, 5 d’elles amb un treball 
educatiu més continuat), i mitjançant el projecte d’ajuda 
d’emergències hem atès 290 trucades, entrevistes i 
peticions per diverses necessitats que no podien cobrir 
sols (salut, alimentació, lloguers, formació...). 
Durant l’any 2019 també hem atorgat tres3 beques 
de segona oportunitat a joves emancipats, per a la 
finalització d’estudis que havien quedat inacabats o als 
quals no podien accedir d’una altra manera, com ha 
estat el cas d’un jove que volia cursar un màster. 

RESULTATS NIVELL EDUCATIU
% ES TITULEN O PROMOCIONEN

I NRE. D’ALUMNES
 ESO:  100% (1) 

 CF GRAU MITJÀ:  83,33% (6) 

 CF GRAU SUPERIOR:  60% (5) 

 PQPI - PFI:  50% (4) 

 UNIVERSITAT:  66,7% (2)  
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Els programes de prevenció tenen en comú atendre els 
nens que pertanyen a famílies vulnerables, enfortint-los 
per mitjà d’accions socioeducatives. D’aquesta manera 
podem prevenir i detectar situacions de risc social i 
de deteriorament amb la família o l’escola i podem 
contribuir a millorar les condicions familiars, les seves 
competències parentals i, en els casos més extrems, la 
no-separació del nen del seu entorn familiar.

 1. ACOMPANYAR ELS INFANTS  
  EN EL SEU PROCÉS D’APRENENTATGE.

 2. POTENCIAR LES COMPETÈNCIES  
  PER A LA VIDA I EL BENESTAR DELS INFANTS  
  I DE LES FAMÍLIES VINCULADES AL CENTRE.

 3. PROMOURE HÀBITS DE SALUT DELS INFANTS.

 4. ENFORTIR EL TREBALL EN XARXA  
  EN EL TERRITORI DEL CENTRE OBERT.

CENTRES OBERTS: OBJECTIUS

CENTRES OBERTS: 
SANT ADRIA DE BESÒS, FONT 
PUDENTA i BADIA DEL VALLÈS.
Els valors afegits que oferim als centres oberts són: 
una atenció individualitzada i personalitzada del nen 
o adolescent i la família; afavorir l’apoderament i 
l’autonomia de l’infant, millorant la seva escolarització i 
tenint un projecte formatiu individual viable que afavoreixi 
l’adquisició d’aprenentatges i competències; promovem 
la implicació de les famílies en el procés educatiu del 
jove, incloent-hi plans familiars amb objectius comuns; 
creem espais per a les famílies d’apoderament i 
treball per exercir una parentalitat positiva; pràctiques 
innovadores, projecte de suport, orientació i 
acompanyament pedagògic als domicilis; treball en xarxa 
i comunitat; trobades anuals amb joves que van concloure 
el seu procés i la continuïtat com a centre referent per als 
joves; participació activa per part dels joves i les famílies 

Programes de prevenció4.3
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en la construcció d’objectius anuals i en els mateixos 
objectius tant del jove com de la família.
Als centres oberts atenem els infants i adolescents totes 
les tardes, però procurem un abordatge conjunt amb 
la família de la situació de partida que volem millorar. 
Per això oferim activitats de temps lliure, reforç escolar, 
berenars i altres activitats de programes socioeducatius, 
així com l’atenció i orientació individualitzada a cada nen 
i la seva família. 

Pel que fa a les activitats amb els infants s’ha mantingut 
l’estructura habitual d’activitats: benvinguda, berenar, 
joc no dirigit, reforç escolar, tutories individuals, sortides 
culturals i casals en períodes no escolars. També 
hem desenvolupat activitats educatives en l’àmbit de 
l’educació afectivosexual, promovent la participació 
activa dels nens i adolescents a les assemblees o en la 
programació anual, implicant les famílies i altres agents 
educatius. Alhora, hem treballat per la prevenció de 
l’assetjament escolar i la descoberta de potencialitats.
Val a dir que, durant el 2017, es va modificar la 
metodologia de projecte educatiu individualitzat, 
transformant-lo en una participació encara més activa 
de l’infant en el seu propi desenvolupament, compartint-
lo amb el seu grup per primer cop, donant-li força per 
acompanyar, qüestionar i ajudar a avançar, a partir de 
les valoracions positives i constructives dels objectius de 
cada nen o nena. També durant el 2017 es va implantar 
en els dos centres de dia de Sant Adrià de Besòs i 
Montcada i Reixac la figura de l’educadora familiar, 
que ha constituït durant el 2018 el servei d’atenció 
familiar, realitzant sessions formatives de competències 
i habilitats parentals i sessions individuals incidint en la 
seva vida quotidiana. 

Des de l’any 2018 s’incorpora en els Centres de Dia el 
projecte de Trànsit a la vida adulta, amb l’objectiu de 
potenciar l’autonomia personal en joves de 16 a 18 anys. 
S’hi han abordat aspectes com el desenvolupament de 
l’educació emocional o la percepció d’ells mateixos.

OBERTS A L’ENTORN
La relació estreta amb l’entorn ha estat una prioritat 
durant el 2019. En alguns casos, com ja era habitual, 
amb la vinculació i participació en festes i esdeveniments 
comunitaris. I, a partir d’aquest any, amb l’obertura 
de moltes de les activitats a la comunitat, incentivant 
la participació de nens, adolescents i famílies en els 
centres, com un recurs més del barri. 

Els Centres Oberts de Sant Adrià, Montcada i Reixac 
i Badia del Vallès van introduir, l’any 2016, una nova 
activitat de Robòtica educativa en tres dels seus 
grups de nens. Gràcies a la col·laboració d’empreses 
compromeses, ha seguit tenint continuïtat durant l’any 
2019, amb tallers complementaris d’informàtica per 
millorar les competències digitals i divulgació de la 
temàtica del ciberassetjament infantil.

CENTRE OBERT 
SANT ADRIÀ DE BESÒS
És un recurs situat a Sant Adrià de Besòs, inaugurat 
el 2003, i que s’ofereix a nens i nenes d’entre 9 i 18 
anys, tant d’aquest municipi com del de Badalona, 
fora de l’horari escolar, a fi de compensar dèficits 
socioeducatius. El 2019 hi vam atendre 124 nens i 46 
famílies. Entre altres activitats, destaquem: 
n La participació a la 4a carrera de Centres Oberts 

de Sant Adrià de Besòs, una activitat de cohesió, 
fraternitat i festivitat entre els cinc centres del municipi.

n Treball sobre el 30è aniversari de la Convenció dels 
Drets del Nen, analitzant, reflexionant, elaborant 
conclusions i propostes, a través de la plataforma 
d’organitzacions d’infància.

n Oferta de 10 noves activitats obertes a la comunitat, 
que van aplegar 350 infants del municipi, amb taller de 
robòtica, programa d’aprenentatge-servei en instituts 
de la zona i d’altres. 

n Casals durant les vacances.
n Estada de colònies a la casa Xaloc de Calders, amb el 

fil conductor “Jocs Olímpics”, una vivència inoblidable 
per als infants.

n Tallers de cuina, de prevenció de drogues, de 
ciberassetjament i afectivosexual.

n Lliga de valors pel joc no violent i l’esportivitat.
n Es fa la primera edició dels tallers familiars, sessions 

conjuntes de pares, mares i nens per treballar 
dinàmiques familiars sanes i positives, en un espai 
segur on aprendre a comunicar-se i relacionar-se i 
poder generar els canvis necessaris a la família.

CENTRE OBERT FONT PUDENTA
Al Centre Obert de la Font Pudenta, inaugurat el juliol de 
2014 a Montcada i Reixac, s’han atès 116 infants d’entre 
6 i 16 anys, i 35 famílies, derivats des dels Serveis 
Socials de l’Ajuntament, entre l’atenció a les tardes i el 
casal d’estiu dels mesos de juny i juliol.
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Ha estat un any en què el centre s’ha abocat a l’educació 
emocional per mitjà de l’“Emocionari”, eina per aprendre 
a identificar cada dia les pròpies emocions i també a 
gestionar-les. També s’han fet sessions per treballar la 
igualtat de gènere, treballant els estereotips sexistes 
i els valors com el respecte, la tolerància, la igualtat 
i l’empatia. A més, igual que ha succeït en els altres 
Centres Oberts, 2019 ha estat un any per a l’obertura 
a l’entorn amb 9 activitats comunitàries vinculades a 
esdeveniments importants en el municipi, amb tallers 
de robòtica o d’aprenentatge-servei als instituts. Va ser 
d’especial interès la Diada de la Sembra, en què es va 
recalcar la importància de la sostenibilitat mediambiental 
i es va fer una plantada de flors.
Finalment, recalcar el paper que ha adquirit el 2019 el 
Consell de Centres de Dia, un espai on poder exercir el 
dret a participar i expressar opinions en qüestions que 
els afecten i col·laborar a construir el millor Centre de 
Dia possible per a les seves necessitats. 

CENTRE OBERT BADIA DEL VALLÈS
Inaugurat el 2014 en col·laboració amb l’Àrea d’Infància 
de l’Ajuntament, durant el 2016 es va traslladar a un nou 

local municipal dins les instal·lacions del Casal de Joves.

L’any 2019 esdevé Centre Obert per poder atendre 
més infants seguint el model de servei d’integració 
socioeducativa de serveis socials, atenent 96 infants 
pertanyents a 49 famílies, que han participat o bé a 
les tardes durant el curs escolar, en el casal d’estiu de 
juny-juliol o en el servei de centre de dia iniciat al mes 
d’octubre. En aquest primer any com a centre obert 
s’ha treballat especialment el tema de la resiliència 
dels infants, treballant l’autobiografia personal per 
conèixer-se millor i veure quins són els seus punts 
forts, així com treballar aspectes a millorar gràcies a 
les seves potencialitats, de forma molt positiva. A més, 
aquest “llibre de vida” permet també treballar objectius 
per a tot el grup de nens i nenes. També s’ha creat un 
taller de ràdio, una activitat que ha permès fomentar 
la comunicació, l’oratòria, la lectura i la comprensió de 
textos, a més de la seguretat en ells mateixos, de forma 
molt lúdica i motivadora.

La vinculació del centre amb el seu entorn és molt estreta 
i durant el 2019 s’han portat a terme activitats com ara la 
Cantata Intergeneracional, en col·laboració amb el Centre 
de Dia de la tercera edat del municipi, on nens i grans fan 
un concert conjunt de nadales obert a tothom.
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CISTELL SOLIDARI
La nostra acció davant la pobresa infantil
El Cistell Solidari d’Aldees Infantils SOS és un projecte 
d’ajut solidari i de venda a baix preu de productes bàsics 
a famílies amb nens i nenes que no tenen rendes i no 
poden donar-los algunes atencions, des d’alimentació 
fins a material escolar o productes tèxtils i calçat.
Va néixer l’any 2013 i es desenvolupa actualment al 
municipi de Montcada i Reixac, amb la col·laboració dels 
comerciants del municipi i del mateix ajuntament, que fa 
l’aportació econòmica i d’usuaris del programa.

Des de feia temps i, sobretot, des que va començar la 
crisi econòmica al voltant de l’any 2008, es detecten 
unes necessitats respecte a aquelles famílies amb 
ingressos més baixos o fins i tot sense cap tipus 
d’ingrés. El Cistell Solidari neix després de la detecció 
de la problemàtica de les famílies per oferir als seus 
fills una alimentació sana i equilibrada per la falta de 
recursos econòmics, sobretot quant a l’alimentació 
fresca, fonamental per al seu correcte desenvolupament. 
Així neix la primera idea del projecte: proveir d’aliments 
frescos (carn, peix, fruita i verdura) les famílies més 
desfavorides del municipi i poder garantir d’aquesta 
forma una alimentació adequada per als nens, que són 
els grans perjudicats.
Per aquest motiu, una xarxa àmplia de la comunitat 
treballa conjuntament per poder donar una solució a 
aquesta problemàtica: serveis socials i ajuntament MIR, 
Aldees Infantils SOS, comerços d’alimentació fresca del 
municipi, etc.
L’any 2019 es van atendre un total de 96 infants i 43 
famílies en aquests programes.  

COORDINACIÓ EN EL LLIURAMENT 
D’AJUTS EN ALIMENTACIÓ
Des de 2014, el projecte ha anat evolucionant i canviant, 
adequant-se a les característiques i necessitats de les 
famílies que en formen part. El canvi més significatiu 
es va produir al gener de 2017, quan la metodologia 
canvia i es reestructura per convertir-lo en un lliurament 
conjunt per aprofitar les sinergies que es creen entre 
les famílies i així enriquir-se de les experiències dels 
uns i els altres, incorporant el suport de la formació 
en alimentació equilibrada, elaboració de menús i 
cuina saludable però per a petits pressupostos per als 

participants (optimització de recursos, aprofitament dels 
aliments, importància dels esmorzars i berenars). Així, 
Aldees Infantils SOS coordina la distribució de tiquets 
que són destinats a parts iguals a fruites i verdures, 
carn i peix. Són ajuts mensuals de 50 o 65 euros amb 
una temporalitat mitjana de tres mesos per família, 
ampliables fins a un màxim de sis mesos.

Programes complementaris d’alimentació 
El cistell solidari inclou la coordinació i imbricació de les 
campanyes de repartiment de menjar sec o preparat a 
les famílies dels nens i adolescents que atenem, que 
en els diferents anys hem realitzat en col·laboració amb 
entitats especialitzades en aquest àmbit com Nutrició 
sense fronteres (“BCN comparteix el menjar”), Creu Roja 
o el Pla d’ajuda alimentària de la Unió Europea per a les 
persones més necessitades de la UE.
Tots aquests projectes canalitzen els ajuts de la societat 
civil i els nostres propis recursos per pal·liar les difícils 
situacions que viuen algunes famílies que es troben en 
el llindar de la pobresa i que sovint són també usuaris 
d’alguns dels altres programes d’Aldees Infantils SOS, com 
els centres oberts o els programes d’atenció a famílies.

Lliurament de lots d’alimentació seca AMB CREU ROJA 
Es prepara també en funció del nombre de membres 
de la família. Aquests aliments provenen del Banc 
d’Aliments i, gràcies a la intermediació de Creu Roja, 
tres vegades l’any Aldees Infantils SOS rep una quantitat 
d’aliments de llarga caducitat, en funció del nombre de 
famílies ateses. Algun dels aliments que es lliuren són 
tonyina, espaguetis, llet, galetes, llet en pols o farinetes. 
Cada mes, les famílies reben un lot d’aliments, en funció 
del nombre de membres i de menors.

Lliurament d’alimentació congelada 
Se subministra gràcies a la col·laboració amb el 
projecte “BCN comparteix el menjar”, de Nutrició sense 
fronteres. Aquests aliments procedeixen de diferents 
hotels, restaurants o catering en esdeveniments (com el 
Mobile Congress), on l’excedent alimentari, de vegades, 
es produeix en quantitats importants. Nutrició sense 
fronteres recull aquests aliments, els envasa al buit, els 
etiqueta amb el nom del plat, la data i al·lergògens i els 
dona a diferents entitats per fer-los arribar a les famílies 
que més ho necessiten.
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PROGRAMA DE FAMÍLIES
El Programa de Famílies, nascut el 2016, promou 
l’exercici d’una parentalitat positiva, facilitant que les 
famílies de Montcada i Reixac puguin desenvolupar el 
potencial individual de cada membre i alhora del grup 
familiar. El programa dona suport a les famílies per 
tal que superin els factors de risc i les dificultats que 
limiten la seva capacitat de fer bé de pares. Rescata 
la importància dels vincles afectius segurs perquè són 
aquests la base del desenvolupament de nens i joves. 
A més, ofereix eines per a la criança dels infants des del 
concepte dels bons tractes a la infància.

Es fan tres tipus d’intervencions: desenvolupament 
de competències parentals, grups múltiples i 
acompanyament psicoeducatiu. El 2019, el programa 
ha atès 72 nens i nenes, pertanyents a 43 famílies.
Durant aquest any hem desenvolupat la quarta edició del 
grup “Els Superpoders”, que reforça setmanalment les 
competències bàsiques educatives de 10 infants de 8 a 
12 anys (lectoescriptura, medi, experimentació) partint 
del treball de les emocions i les intel·ligències múltiples. 
Enguany hem tingut algunes novetats, com ara la 
inclusió dels pares i mares, demanda expressa dels 
infants participants, per afavorir un vincle sa entre ells i 

crear un espai on compartir i treballar les dificultats en 
les habilitats parentals. 
També ha estat novetat la col·laboració amb l’escola 
de teatre CuiaRt Teatre de Montcada, que ha ofert 
assessorament i orientació a les tècniques que 
dinamitzen els “Súperpoders” i també suport en les 
sessions grupals, aplicant diferents tècniques pròpies de 
les arts escèniques que han resultat molt estimulants.

PROGRAMA D’EDUCACIÓ EN VALORS
Els programes educatius “Abraça els teus valors” i 
“Atura’t a pensar”, adreçat a alumnes de Primària i 
Secundària, van sorgir el 1998 com a resposta a la nostra 
preocupació per la infància vulnerable. Considerem que 
si els nens reflexionen sobre valors humans essencials 
i comparteixen les seves idees amb els seus pares i 
professors, estarem dotant-los d’eines de creixement 
personal i de relació interpersonal i social i contribuint a 
formar ciutadans disposats a construir una societat més 
justa, on no tingui cabuda la marginació infantil.

Des de l’inici d’aquests programes (1998), s’han 
tractat nombrosos valors: la solidaritat, la intel·ligència 
emocional, la tolerància, la participació la responsabilitat, 
l’esforç, la prudència i l’audàcia o la solidaritat, adreçats 
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a promoure la convivència pacífica i a evitar el conflicte, 
especialment l’assetjament escolar. Ambdós programes 
es troben gratuïtament a   aldeasinfantiles.es/educa.

Abraça els teus valors
És un programa pedagògic adreçat a escolars de 3 a 
12 anys que cursen Educació Infantil i Primària. Aquest 
programa ofereix anualment noves propostes d’activitats 
d’educació en valors, transversals, per a les diferents 
àrees curriculars. L’any 2013 es va començar a editar en 
format totalment digital i interactiu. El curs 2019-2020 es 
va treballar com a valor “El compromís amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible”, sense renunciar a 
activitats de prevenció de l’assetjament escolar.  
   
Atura’t a pensar
És un programa d’educació en valors per a adolescents, 
que neix el 2004 i en el qual participen anualment 1.000 
instituts. S’aplica majoritàriament a les hores de tutoria 
d’ambdós cicles educatius de l’ESO i el sol vehicular 
l’orientador escolar del centre. Pretén animar els joves 
a desenvolupar la seva autonomia i les seves destreses 
personals i habilitats comunicatives i socials, estimulant 
l’autoconeixement, l’autocontrol, l’empatia, la convivència 
pacífica i la participació activa. El tema anual està en 
coordinació amb el del programa per a Primària.

quin dilema!
És un programa educatiu que es va iniciar l’any 2011 
a internet. És un espai per a nens, joves, famílies i 
educadors per tal de reflexionar, debatre i prendre 
decisions, inspirat en la metodologia de “dilemes morals” 
del psicopedagog Manuel Segura.

EN LÍNIA AMB ELS OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Aldees Infantils SOS ha alineat la seva estratègia per als 
pròxims anys amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS). En prevenir la separació de pares i 
fills, garantir una cura alternativa de qualitat i preparar 
els joves per a una vida independent, Aldees contribueix 
amb la consecució dels ODS 1, 4, 8, 10 i 16, i influeix 
positivament en l’assoliment de les metes vinculades 
amb la salut i el benestar, la igualtat de gènere i la 
creació d’aliances entre actors socials.

ODS 1. Erradicar la pobresa en totes les seves formes. 
Instem a establir un pacte d’Estat per la Infància que 
redueixi la pobresa i l’exclusió infantil i eviti situacions de 
vulnerabilitat en les llars de rendes més baixes. Proposem 
elaborar un Pla nacional de lluita contra la pobresa infantil 
que estableixi un marc coherent contra l’exclusió, amb 
objectius i indicadors específics i mesurables, i suport 
econòmic per assegurar l’increment de la quantitat i 
cobertura de la prestació per fill a càrrec. 

ODS 4. Educació de qualitat. Creiem que cal dotar el 
sistema educatiu dels recursos per impartir una educació 
de qualitat, inclusiva i holística, que garanteixi l’èxit dels 
nens i joves que han perdut la cura parental o estan en 
risc de perdre-la. Volem que es garanteixi la qualitat, 
la cobertura i l’accés equitatiu a l’educació i l’atenció 
integral de la primera infància (0 a 3 anys).

ODS 8. Treball digne i creixement econòmic. Proposem 
dissenyar mesures específiques per fer costat als joves 
sense cura familiar en l’accés a l’educació superior, la 
formació professional i l’ocupació. I accions i polítiques 
que evitin que els fills de pares treballadors quedin 
sense supervisió i cura.

ODS 10. Reducció de les desigualtats. Cal elaborar 
estadístiques fefaents i exhaustives sobre els nens 
en risc de perdre la cura parental. Cal també millorar 
els sistemes de protecció i prevenció per a evitar la 
discriminació i l’exclusió dels nens i joves que han 
crescut privats de la cura parental i desenvolupar 
programes que promoguin la seva participació plena en 
els àmbits social, econòmic i polític. 

ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides. Proposem 
el desenvolupament d’una estratègia integral per a 
l’erradicació de la violència contra la infància a Espanya 
articulada entorn d’una Llei orgànica que impliqui les 
administracions i que plantegi mesures de prevenció, 
detecció, intervenció i restauració. Creiem que cal 
garantir el dret dels nens a ser escoltats i a participar a 
través de canals reals i estables en les decisions, plans 
i lleis que els afecten, especialment en el Pla estratègic 
nacional d’infància i adolescència.
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Dades  
econòmiques

5

n Aldea i Projectes SOS   n Despeses d’administració   
n Captació de recursos, sensibilització i fidelització   

67,1%

APLICACIÓ DELS RECURSOS

27,4%

5,5%

n Socis, padrins i donants   n Col·laboració empreses   
n Altres ingressos 

94,85%

DESGLOSSAMENT  
DELS INGRESSOS PRIVATS

3,05%

2,10%

(*) Xifres en milers d’euros / Font: dades d’auditoria

n Ingressos privats   n Ingressos públics

ORIGEN DELS RECURSOS

 5.367

2.788

 DESPESES I INVERSIONS EN L’ALDEA  
 I ALTRES PROJECTES SOS 5.277,00
 Aldea de Sant Feliu de Codines  2.433,00 

 Centre de Programes Socials / Prog. Joves  756,00 

 Centres de Dia  723,00 

 Programa Mistral 273,00 

 Residència de Sant Quirze del Vallès  392,00 

 Programa Famílies / Acolliment familiar  564,00 

 Amortitzacions comptables de l’actiu  136,00 

 DESPESES D’ADMINISTRACIÓ  439,00 
 CAPTACIÓ DE RECURSOS,  
 SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ                2.146,00 
 RESULTAT DE L’EXERCICI  293,00     

      TOTAL                                                                8.155,00

65,8%

34,2%
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Directori

Transparència i informació al públic

n PEDRO PUIG PÉREZ 
President
fundacio@aldeesinfantils.org 
933 022 572
c/ Ausiàs Marc, 7, planta 5a 
08010 Barcelona

n JOSÉ LUIS ESCOBAR 
Director Territorial
social@aldeesinfantils.org 
933 170 897
c/ Ausiàs Marc, 19, pral. 2a 
08010 Barcelona

n ANNA GIL
Directora àrea Fundraising 
agil@aldeesinfantils.org 
933 022 572
c/ Ausiàs Marc, 7, planta 5a 
08010 Barcelona

n JUAN CARLOS TORRIJOS
Director àrea administració i finances 
administracio@aldeesinfantils.org 
933 022 572
c/ Ausiàs Marc, 7, planta 5a 
08010 Barcelona

n CARMEN NICOLÁS 
Directora Aldea Infantil
cnicolas@aldeasinfantiles.es 
938 661 096
c/ Ausiàs Marc, 19, pral. 2a 
08010 Barcelona

n CLAUDIA MUZZIOLI
Directora Residència Juvenil 
cmuzzioli@aldeasinfantiles.es 
937 215 012
c/ Ausiàs Marc, 19, pral. 2a 
08010 Barcelona

n CARMELO BLÁZQUEZ 
Director Mistral
cblazquez.bcn@aldeasinfantiles.es 
933 170 897
c/ Ausiàs Marc, 19, pral. 2a 
08010 Barcelona

n PACO GAVILÁN
Director Programa de Joves 
joves@aldeesinfantils.org 
933 170 897
c/ Ausiàs Marc, 19, pral. 2a
08010 Barcelona

n LAURA FUERTES
Directora Centres Oberts 
centreobert@aldeesinfantils.org 
934 626 660
c/ Festa Major d’lquique, 13 (local) 
08930 Sant Adrià de Besòs

n ANA CORCHERO
Directora Programes de Famílies i 
Acolliment Familiar
acorchero.bcn@aldeasinfantiles.es 
935 726 817
c/ Bonavista, 17
08110 Montcada i Reixac

n MERCHE FERNÁNDEZ
Responsable de Voluntariat 
mfernandez.bcn@aldeasinfantiles.es 
933 170 897
c/ Ausiàs Marc, 19, pral. 2a 
08010 Barcelona

Tots els documents que acrediten la professionalitat, 
qualitat i transparència, així com els Estatuts, convenis, 
contractes i subvencions, certificat d’aprovació dels 
comptes o la informació sobre els diferents programes 
que desenvolupem i les memòries anuals auditades són 
disponibles al web d’Aldees Infantils SOS de Catalunya 

(www.aldeesinfantils.org) per a tot el públic.
També poden accedir-hi personalment o per correu postal 
a la seu de la Fundació Aldees Infantils SOS de Catalunya 
al carrer Ausiàs Marc, 7, 5a planta,  
08010 de Barcelona, o al telèfon 933 022 572.



Acords de col.laboració

Altres entitats a les quals pertanyem
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