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Retornant de mica en mica a la normalitat de l’Aldea

La vida a l’Aldea infantil durant el 2021 ha estat una 
combinació de retorn a la normalitat però mantenint 
restriccions de mobilitat i contacte per la Covid-19. 
Això ens ha obligat a escollir activitats a l’aire lliure i 
a organitzar-nos per concentrar el mínim de visites 
externes a l’Aldea, desplaçant-nos per garantir aquest 
contacte amb les famílies però en altres espais.

L’Aldea és un espai viu que els nens i les nenes 
senten com la seva llar. Per potenciar aquest sentit de 
pertinença la participació és clau: des dels més menuts 
tenen dret a opinar i participar, a decidir com volen la 
seva habitació o la seva llar, a més de rebre tasques i 
responsabilitats proporcionals a la seva edat. A nivell 
de l’Aldea també s’organitzen assemblees on exposar 

les seves preferències i desitjos, tot allò que els costa i 
també allò que els motiva, des dels jocs o tallers fins a 
sortides (a la foto, a Port Aventura) i com o a què dedicar 
els espais comuns, les zones verdes i les àrees d’oci.

Aquests dos anys en què, per necessitat, els nens i 
les nenes han hagut de romandre més temps a l’Aldea, 
han contribuït al fet que s’hi sentissin ben protegits i a 
casa, gaudint de les zones i activitats a l’aire lliure en 
contacte amb els seus germans i germanes o amb 
els seus companys i companyes, als quals els uneix 
una experiència molt similar i uns llaços invisibles de 
solidaritat i afecte. A nosaltres, els professionals que hi 
treballem dia a dia, ens ha passat una cosa semblant: 
ens hem unit encara més als infants i hem creat un vincle 
que els ajudarà a créixer sentint-se valorats, escoltats i 
respectats i uns referents de cura que hauran de perdurar 
durant tota la seva vida.

L’Aldea en xifres
El 2021 es van atendre 48 nens i nenes, en un any 
en què hi ha hagut 15 ingressos.  
Hem tingut 13 grups de germans que han pogut 
seguir junts en aquests moments difícils per a ells.   
Hem estat en contacte permanent amb els seus 24 
centres escolars i les seves famílies d’origen.



Hem introduït el treball des de la perspectiva dels dilemes 
ètics amb els educadors i amb els nois i les noies més 
grans de l’Aldea amb diverses sessions a càrrec de 
Francesc Torralba, professor i especialista en ètica. Ser 
bons models per als més petits o assimilar els processos 
del dol van ser alguns dels temes tractats.



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 als qui necessiten una mica 
més de temps per finalitzar projectes 
formatius o ocupacionals o adquirir 
maduresa personal.   

Suport per a famílies del Vallès Occidental 
i de Gironès-Salt que acullen un infant 
a la seva llar. Un equip de psicòlegs, 
treballadors socials i educadors bolcats 
en l’acompanyament a aquesta mena 
d’acolliment familiar.  

Els joves que han passat pels nostres 
programes continuen 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 situacions d’atur o de solitud fins 
a necessitats materials.  

Els centres oberts de Sant Adrià de Besòs, 
Font Pudenta a Montcada i Reixac i els 
dos centres a Badia del Vallès treballen 
amb infants i adolescents en situació d’alt 
risc social. Als centres oberts es tracten 
dèficits socioeducatius, personals o de 
relació familiar, de manera individual i en 
grup. Durant els mesos post-Covid s’està 
atenent també les greus necessitats que 
passen aquestes famílies i que afecten 
directament el benestar dels infants.  

Ha continuat enfortint els vincles familiars 
i les capacitats per ser mares i pares de 
les persones que han de tenir cura dels 
infants que estan en els 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

Aquest servei ofereix nous espais per a la 
millora i enfortiment de les competències i 
habilitats de famílies del Vallès Oriental en 
situació de vulnerabilitat, a més d’atendre 
els infants de l’Aldea infantil.  

Equinoteràpia social per a famílies



Els nens i les nenes participen 
a diferents nivells, tant en la llar 
com en allò que els interessa en el 
desenvolupament de la seva vida 
a l’Aldea. Enguany, per exemple, 
van triar com a elements per al 
seu temps lliure una sèrie de jocs 
tradicionals i de calistènia que van 
ser instal·lats i que, en haver estat 
triats per ells mateixos, gaudeixen 
de gran acceptació i popularitat. 
Diversió i activitat física en una 
elecció molt encertada.



Dades econòmiques 2021
Xifres en milers d’euros

Aplicació dels recursosOrigen dels recursos

1. Fonts de finançament privat  5.185,00

2. Fonts de finançament públic  2.955,00

TOTAL     8.140,00

Aldea de Sant Feliu de Codines               2.301,00
Centre de Programes Socials / Programa de joves                 721,00
Centres Oberts                      791,00
Programa Mistral                     285,00
Residència de Sant Quirze del Vallès                   412,00
Programa de Famílies / Equinoteràpia                     183,00
Servei Integració Fam. Extensa                          553,00
Amortitzacions comptables de l’actiu                128,00

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

Total                                5.374,00

TOTAL                   8.140,00

2. Despeses d’administració                 434,00

3. Captació de recursos, sensibilització i fidelització             800,00

4. Resultat positiu de l’exercici                1.532,00

Els ingressos privats representen un

Els ingressos públics representen un
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L’excedent comptable de l’exercici 2021 ha servit per a la realització de diferents 
inversions en les infraestructures on desenvolupem les nostres activitats.



Durant el 2021 hem estrenat la nova sala multiusos en una 
de les cases històriques de l’Aldea. Una de les activitats que 
ja s’hi han fet és el projecte “Un món millor” sobre iniciatives 
socials i el seu impacte en la societat. Per primera vegada hem 
acollit alumnes de Secundària Obligatòria, a més dels nivells 
de Primària que ja ateníem. 



Seu social a Barcelona
Tel.: 933 013 062

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

Amb el suport de:

L’Aula Experimental es posa en marxa. Aquesta zona ha estat moblada 
i adequada per rebre grups escolars i ens obre moltes possibilitats 
d’interactuar amb el nostre entorn.  

Jugar i estar en forma. Nous jocs tradicionals i de calistènia triats pels nens i 
adolescents per divertir-se i mantenir la bona forma física.  

L’equip de famílies amplia el seu radi d’acció desplaçant la seva intervenció 
al territori de les famílies per mantenir espais d’intercanvi i confiança malgrat 
les restriccions que va imposar la Covid-19.  

Treballem els Drets dels Nens 
aprofitant l’entorn natural i 
prevalent les activitats a l’aire 
lliure per adaptar-nos a les 
restriccions de la Covid-19. 

Fites del 2021


