
 La pregunta no és òbvia. 
El nostre model de cura no és 
puntual, sinó de llarga durada i 
s’articula a través d’un conjunt de 
professionals que posen el focus 
de la seva activitat en els infants. 
 Aquest model de cura 
s’inspira en la filosofia de 
Hermann Gmeiner, el fundador 
d’Aldees Infantils SOS. Des dels 
inicis, a Àustria, fins a l’actualitat, 
l’organització ha crescut i s’ha 
eixamplat per molts països del 
món, també s’hi han integrat 

moltes generacions de noves 
educadores socials i professionals 
de la psicologia que no coneixen 
aquests orígens. Pertot plegat, 
es fa més necessari que mai, 
mirar de precisar, de què parlem 
quan parlem de cuidar. 
 Des d’Aldees Infantils SOS, 
creiem que cap nen ha de créixer 

Què vol dir cuidar un infant?
Per Francesc Torralba 

Vicepresident d’Aldees Infantils SOS Catalunya
Aldees Infantils SOS és una organització dedicada a la 
cura dels infants en situació de risc o de vulnerabilitat. 
Ens dediquem justament a cuidar-los, però, què diem 
quan diem que els cuidem? En què consisteix cuidar 
una persona? Quin valor donem a aquesta paraula?

Cap nen sense el caliu d’una llar

Aquest model de cura s’inspira en 
la filosofia de Hermann Gmeiner, 
el fundador d’Aldees Infantils SOS



Nosaltres volem oferir aquest 
entorn, aquesta llar càlida que 

li permeti tenir un desenvolupa-
ment integral satisfactori

sol. Necessita ser acollit, estimat, 
protegit i cuidat. Necessita tenir 
un entorn social, econòmic i 
emocional estable i unes figures 
de referència a qui pugui acostar-
se quan hagi d’afrontar situacions 
difícils o processos de presa de 
decisió.        
 Nosaltres, modestament, 
volem oferir aquest entorn, 
aquesta llar càlida que li permeti 
tenir un desenvolupament 
integral satisfactori. 

 ¿Què fem quan diem que 
els cuidem? Responem a les 
seves necessitats, a les seves 
mancances de tot ordre, físic, 
psíquic, social i espiritual. Estem 
atents als seus neguits, a les 
seves pors i intentem donar-los 
seguretat, asserenar-los. Cuidar-
los és, també, desenvolupar 
les seves potències latents, tot 

el camp de possibilitats que 
amaguen en el seu ésser i que, 
sovint, ells mateixos ignoren. 
Els hem d’ajudar a recuperar la 
seva autoestima i a creure en si 
mateixos. 
 De vegades, les seves 
biografies fa difícil aquest procés. 
Quan una persona ha estat 
maltractada, vexada o explotada 
és fàcil que tingui una visió molt 
negativa de si mateixa i una actitud 
de por o de suspicàcia envers els 
adults i les institucions. Guanyar 
aquesta confiança és una qüestió 
de temps i de dedicació, també 
de paciència i de constància.
Cuidar és, al capdavall, estar al 
costat de l’infant, donar-li suport, 
ser-hi quan ens necessita i 
ajudar-lo a fer realitat el seu 
projecte vital.  

Quan una persona ha estat mal-
tractada, vexada o explotada és 

fàcil que tingui una visió molt 
negativa de si mateixa


