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Una llar afectuosa en els moments més incerts

No cal dir que l’any 2020 ha estat un any marcat per la 
pandèmia de la Covid-19, que ens ha obligat a adaptar-
nos, a suprimir algunes activitats i projectes i, alhora, a 
aprendre molt de tots nosaltres. Volem agrair-vos de tot cor 
que hagueu estat al nostre costat en un moment tan difícil 
per a les ONG, i volem reconèixer des d’aquí el fantàstic 
comportament que han mostrat els nens i les nenes de 
l’Aldea Infantil durant tots aquests mesos. 

Hem estat aquí per a ells i elles, perquè sentissin que 
estaven segurs i protegits, en família, i creiem que ho hem 
aconseguit. Durant tot el temps del confinament van rebre 
seguretat i afecte, ajut per seguir els seus estudis, confiança 
per assumir tot el que estava passant. Val a dir que això ha 
representat un esforç extraordinari per part de l’equip de 

L’Aldea en xifres
• Durant el 2020 es va atendre un total de 48 infants, 

en un any en què no hi ha hagut nous ingressos a 
causa de la pandèmia.  

• Les 5 llars han atès 29 infants que formaven part 
d’un dels 13 grups de germans que han pogut 
seguir junts en aquests moments difícils. 

• Hem estat en contacte permanent amb els seus  
20 centres escolars.

professionals per adaptar horaris, per formar-se per aplicar 
els protocols anticontagi i per incorporar amb la màxima 
normalitat possible els confinaments temporals que han 
sobrevingut durant el curs escolar i que han demostrat que 
aquests infants són la seva prioritat absoluta i que no els  
deixarem mai de donar el suport que mereixen. 

Si les activitats quotidianes han estat retallades o suprimides, 
no hem deixat en cap moment d’oferir-los atenció i propostes 
per poder desfogar-se i expressar-se, per participar i sentir-
se part d’una família diferent, però família al cap i a la fi. 
Hem respectat els seus drets d’estar en contacte amb els 
seus i hem donat confort a les famílies biològiques perquè 
sabessin que els seus fills i filles estaven en el millor lloc 
possible. El 2020 ha estat un moment per refermar el nostre 
compromís amb aquests infants i adolescents que, gràcies 
al teu suport, sempre podran comptar amb nosaltres.



L’estiu va ser un moment de crisi i alhora de respir. 
Primer, amb la detecció i el confinament de sis casos 
de Covid entre els nostres infants i, després, amb 
unes merescudes vacances a una casa de colònies del 
Maresme que els van permetre gaudir d’uns dies molt 
feliços. 



Els altres programes d’Aldees Infantils SOS
Un programa per a adolescents de 12 a 
18 anys que necessiten més autonomia i 
créixer en un grup de la seva edat.  

Pis assistit a Barcelona per a joves de 16 
a 18 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 que aquest 2020 han guanyat 
també la licitació pel SIFE Gironès-Salt.  

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. En aquests 
moments ens necessiten especialment per 
gestionar des de temes de salut o situació 
d’atur o de soledat fins a necessitats 
materials. 

Els centres oberts de Sant Adrià de 
Besòs, Font Pudenta a Montcada i Reixac 
i Badia del Vallès treballen amb infants i 
adolescents en situació d’alt risc social. S’hi 
tracten dèficits socioeducatius, personals o 
de relació familiar, de forma individual i en 
grup. Durant els mesos de confinament van 
mantenir el contacte virtual amb els infants 
que atenen, en famílies que estan passant 
greus necessitats.

Ha seguit enfortint els lligams familiars i les 
capacitats per ser pares de les persones 
que han de tenir cura dels infants dels 
programes de prevenció, al municipi de 
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.  



En un any tan atípic com el 2020 no 
hem deixat d’evolucionar i de créixer, 
tal com podeu veure en les imatges 
de la nova Aula de cuina, que tan 
aviat com es pugui donarà espai a 
activitats amb dones vulnerables del 
nostre entorn. Tampoc vam deixar 
de celebrar, abans de la pandèmia, la 
Diada de la Dona amb interessants 
activitats i un mural commemoratiu del 
qual podeu veure aquí una part.  



Dades econòmiques 2020
Aplicació dels recursosOrigen dels recursos

1. Fonts de finançament privat  5.549,00

2. Fonts de finançament públic  2.965,00

TOTAL     8.514,00

Xifres en milers d’euros

Aldea de Sant Feliu de Codines             2.328,00
Centre de Programes Socials / Programa de joves               736,00
Centres de Dia / Espai Albira                 713,00
Programa Mistral                  247,00
Residència de Sant Quirze del Vallès                411,00
Programa de Famílies / Servei Integració Fam. Extensa      609,00
Amortitzacions comptables de l’actiu                127,00

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

Total                  5.171,00

TOTAL                   8.514,00

2. Despeses d’administració                 446,00

3. Captació de recursos, sensibilització i fidelització      952,00

4. Resultat positiu de l’exercici                1.945,00

Els ingressos privats representen un

Els ingressos públics representen un

65%

35%
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78,72%

6,79%
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5.171
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952
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Ingressos extraordinaris
i financers0,10%

Herències i llegats0,02%

L’excedent comptable de l’exercici 2020 ha servit per a la realització de diferents 
inversions en les infrastructures on desenvolupem les nostres activitats.



El 2020 ha estat un any en què hem hagut d’aprendre a conviure amb els nous protocols 
anticontagi sense deixar d’oferir la millor cara, atenció i màxima normalitat als nens i les 
nenes. Volem donar-los especialment les gràcies e ells i elles per haver estat pacients, 
disciplinats i col·laboradors durant tot aquest temps. 



 

Seu social a Barcelona
Tel.: 933 013 062

atenciosocis@aldeesinfantils.org
Ausiàs Marc, 7, 5è

Amb el suport de:

Les nostres fites del 2020
Reducció de les interaccions. Els protocols de protecció davant del contagi 
han fet que el contacte entre els infants de les diferents llars s’hagi vist reduït 
al mínim, però tot i això les assemblees de llar i generals s’han reconvertit amb 
representants que han pogut seguir expressant el seu parer i necessitats. 
Treball amb les famílies. Hem reforçat els contactes telefònics i la informació 
diària sobre l’estat de salut, i hem creat un espai d’escolta a les famílies, que 
també ho estaven passant malament durant el temps de confinament.
Continuar la tasca educativa. Tant les consultes amb especialistes com les 
activitats que donen sentit a la recuperació emocional dels infants han seguit 
presents, de forma adaptada, però mantenint l’objectiu de donar suport als infants.
Crear una Aula de cuina. En una de les antigues cases de l’Aldea ja tenim una 
aula polivalent-gimnàs i ara una Aula de cuina totalment equipada que servirà per 
acollir cursos i activitats de seguida que els protocols anticontagi ho permetin.

Els espais naturals i el 
contacte amb els cavalls 
han permès reduir l’impacte 
emocional d’un any molt 
complicat per la Covid-19. 


