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El dia de la família volem reivindicar la importància dels vincles 
familiars per al benestar i desenvolupament dels infants i joves. 
Molts estan mancats d’aquest suport tan necessari a les seves 
vides. La raó de ser de la nostra organització és proporcionar 
als infants d’un entorn familiar i segur on créixer. 

El dia 15 de maig se celebra el 
dia de la família. Aldees Infantils 

SOS som una gran família estesa per 
tot el món, a cent trenta set països. 
Estem convençuts que tot infant per 
a poder desenvolupar-se integralment 
i harmònicament necessita un entorn 
familiar estable que se l’estimi i li doni tot 
l’amor que necessita. Malauradament, 
molts infants es veuen mancats d’una 
família en bones condicions. Per 
raons molt diverses, estan sols o bé 
desemparats i necessiten entorns de 

reconeixement i d’estima estables i 
segurs. 

La família biològica és insubstituïble. 
Hi ha uns lligams de sang que no 
podem reproduir, ni copiar, però volem 
que l’infant que arriba a la nostra 
organització se senti entre nosaltres 
com si fos la seva família. 

Hermann Gmeiner, el fundador 
d’Aldees Infantils SOS, va deixar escrit 
aquest pensament: “La nova família ha 
de ser el ‘si matern’ en el qual l’infant 
aprengui a viure, és a dir, adquireixi i 

Cap nen sense el caliu d’una llar



Tot infant necessita un entorn 
familiar estable que se l’estimi i 
li doni tot l’amor que necessita. 

La família és l’àmbit per 
desplegar la seva autonomia 
potencial, per arribar a valer-se 
per si mateix, però també per 
integrar-lo en la societat. 

desenvolupi la capacitat de valer-se 
per si mateix en la vida i d’integrar-se en 
la societat. Més important que el grau 
de perfecció dels mètodes educatius 
emprats, és la qualitat de l’assistència, 
que serà millor com més personal 

i major sigui l’interès dels adults 
per cada infant que se’ls ha confiat. 
Qualsevol infant, independentment de 
si creix en la pobresa o en la riquesa, 
és un nen abandonat si no és objecte 
d’aquest interès”. 

La cita és llarga, però val la pena 
rellegir-la amb calma. En una família 
cal que hi hagi reconeixement i 
sobretot estima. L’infant ha de saber 
que compta pels altres, que no està sol, 
que el seu entorn s’interessa pel que 
li passa. Ha de veure que és objecte 

d’interès pels adults que l’envolten. 
La família és l’àmbit per desplegar la 
seva autonomia potencial, per arribar 
a valer-se per si mateix, però també 
per integrar-lo en la societat. És una 
petita cèl·lula de la societat i allí ha de 
ser acollit. 

En el dia de la família val la pena 
recordar que més enllà dels tòpics, la 
família és una instància imperfecta, 
un aixopluc, una estructura 
d’acollida imprescindible per créixer i 
desenvolupar-se. Això és el que volem 
oferir a tots els infants del món, a 
tots aquells que, sense buscar-ho, es 
troben desemparats i sols. 


