
Alguns infants que acollim 
han patit abandonament o 

maltractament. Per a ells, la llar 
no era un lloc de protecció ni 
de cura, sinó una esfera de por 
i d’abús. La nostra finalitat és 
oferir-los una llar de veritat, un 
marc i un temps perquè puguin 
créixer i desenvolupar-se. 
 Això és el que tenia en 
la ment Hermann Gmeiner 
quan va crear la primera Aldea 
Infantil SOS a Àustria. Estava 
preocupat pel munt de nens 

i nenes orfes que malvivien 
pels carrers després de la 
Segona Guerra Mundial. No 
volia reproduir els sistemes 
estatals de protecció de la 
infància, els orfenats clàssics, 
l’amuntegament d’infants en 
grans espais anònims. Volia 

Un infant necessita una llar
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Malauradament, molts nens i nenes malviuen als ca-
rrers. En molts llocs del món, els infants estan des-
protegits, no se’ls reconeixen drets i viuen pidolant 

pels carrers. Aquesta és una situació que, com a 
organització, no ens pot deixar indiferents. El carrer  
no és el lloc de l’infant. Tot infant necessita un àmbit 
de protecció, de cura i d’estima i el millor àmbit per 

créixer harmònicament és la llar. 

Cap nen sense el caliu d’una llar

Aquest era el seu somni i aques-
ta és la realitat en més de cent 
trenta països del món que han 
seguit la seva estela fins avui



que cada infant tingués la seva 
llar i la seva mare SOS. Aquest 
era el seu somni i aquesta és 
la realitat en més de cent trenta 
països del món que han seguit 
la seva estela fins avui. 
 És evident que les Aldees 
Infantils SOS han canviat 
des d’aleshores. Tot s’ha 
transformat, però el model 
de la llar subsisteix. Volem 
oferir a aquests infants una 
cura alternativa a l’atenció 
massificada en grans espais. 
Volem oferir-los un entorn 
càlid, un marc d’ajuda i de 
comprensió, portat a terme per 

Encara queda molta feina a fer, 
sobretot a Àfrica, Àsia i Amèrica 

del Sud

professionals ben preparats i 
sensibles que es posin en la 
seva pell i li donin tot el suport 
que necessita en les seves 
decisions. 
 Les Aldees Infantils 
SOS s’han modernitzat 
significativament, també han 
canviat els rols de mare SOS 

Volem oferir a aquests infants una 
cura alternativa a l’atenció massi-

ficada en grans espais

i de tia SOS, s’han digitalitzat 
per estar comunicades amb 
el món, amb l’escola, amb 
les administracions i amb 
les famílies biològiques i 
per convertir-les en espais 
de comunicació i de diàleg 
amb l’entorn. Tot això són 
progressos significatius que 
desigualment s’ha anat fent 
arreu del món. Encara queda 
molta feina a fer, sobretot a 
Àfrica, Àsia i Amèrica del Sud. 
 El nen i la nena necessiten 
una llar. El carrer és inhòspit i 
àrid, és fred i inhumà. Sovint 
abunden personatges sinistres 
amb intencions malèvoles 
que s’aprofiten dels més 
vulnerables per assolir els seus 
perversos fins. Els infants són 
innocents, fàcilment seduïbles 
i, per això, necessiten una 
esfera de protecció que els 
pugui garantir que segueixen 
essent infants i que no vegin 
vulnerada aquesta infància per 
causa de la vida al carrer. 


