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Carta de la presidenta
Un any més, volem compartir amb tots vosaltres, que sou qui
ho feu possible, allò que hem assolit durant el 2018. I no ha
estat poc, tot i que sempre ens queda molt a fer. En aquesta
ocasió, el protagonisme l’han de tenir els nens i les nenes que,
per motius diferents, han passat per les nostres vides.

I no ens podem oblidar del Mon, un adolescent del Bhutan que
pateix paràlisi cerebral i que gràcies al projecte que es finança
des d’Andorra, ell i 650 infants amb discapacitat tenen accés a
una escola inclusiva.
Tot això i molt més, ho hem aconseguit gràcies a persones com
tu que, amb el teu suport constant fas que cada infant tingui una
oportunitat justa.

D’una banda, hem conegut al Youssouf de Mali, a la Priscilla de
Perú, al Uurin de Mongòlia i a la Ayedatujannah de BanglaDesh,
ells han estat alguns dels recents nascuts que s’han salvat
gràcies a la campanya global #CadaVIDAcompta. Recordem que
cada dia moren 7.000 nadons per causes que es podrien evitar
amb aigua corrent i electricitat als hospitals, amb subministraments com vacunes o termòmetres als centres de salut, amb
professionals de la salut amb els recursos necessaris per ajudar a néixer i a sobreviure als infants prematurs. Des
d‘Andorra, ens hi hem sumat perquè cada infant es mereix que
la seva vida compti, neixi on neixi.

A tots els socis i donants, empreses, fundacions, clubs i associacions, govern i comuns, ambaixadors, amics i col·laboradors,
mitjans de comunicació, voluntaris, seguidors, ..., us transmeto el
meu més sincer agraïment per haver contribuït un any més a
donar un millor present i un futur ple d’esperança a milions d’infants.
Malgrat que la violència, la inestabilitat política i econòmica, el
canvi climàtic o les desigualtats creixents, no ho posen fàcil, tenim la certesa que, junts superarem els reptes i aconseguirem,
centrant-nos en l’educació, la sanitat i la protecció, reduir la
pobresa, crear oportunitats i generar prosperitat.

També ens hem trobat amb l’Ismael, la Júlia, el Martin o la Sofia, que són només alguns dels consellers i conselleres infantils
als comuns d’aquest curs i que, amb la seva participació, han
ajudat a millorar la seva parròquia amb molt bones propostes i
idees però també han fet valer el seu dret a ser escoltats i a
que la seva opinió sigui tinguda en compte, tal i com s’estableix
a la Convenció sobre els Drets dels Infants.

Gràcies per la confiança! Per part nostra, continuarem la nostra
tasca en favor de la infància.

Laura Álvarez Mora
Presidenta
Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF
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Destacats 2018
#CadaVidaCompta, campanya anual per a la supervivencia dels nadons

El passat mes de març, Unicef – Comitè d’Andorra va llançar la seva campanya anual “Cada VIDA Compta” amb l’objectiu de reduir la
mortalitat dels nadons i aconseguir els màxims donatius possibles per destinar-los als projectes de supervivència infantil d’Unicef.

Encara avui dia, cada dia moren 7.000 recents nascuts per causes que es podrien evitar amb l’accés a centres de salut equipats amb
electricitat, aigua i sabó, amb personal de salut format i suficient, amb medicines i productes que fan possible salvar les vides de les
mares i els seus bebès i empoderant a les famílies, mares i adolescents per a que exigeixin i rebin tractaments de qualitat.
Durant la campanya es van recaptar 24.701 euros gràcies als SMS rebuts en col·laboració amb Andorra Telecom, a les setmanes temàtiques o cessió d’espais publicitaris a RTVA, Diari d’Andorra, BonDia, el Periòdic d’Andorra, 7 Dies, Comú d’Escaldes-Engordany i VSA
Comunicació; al Taller – Dinar “Fogons de Vida” a l’Hotel Roc Blanc amb la Despensa de l’Emelin, el cuiner Carles Flinch i la dietista Marta Pons , amb la Masterclass “Ioga per Unicef” organitzada per l’Associació Ioga Clàssic Andorra i la delegació a Andorra de l’Associació Española de Kundalini Yoga amb el patrocini de la Financera d’Assegurances; al concert “Música és vida” al Hard Rock Cafe Andorra
amb el músic Quim Salvat i la seva banda i amics sobre l’escenari; al concurs “Salvar vides té premi” amb la col·laboració de GrandValira i Pyrenees Andorra i al taller “El fil solidari” organitzat amb l’Estefania de Santa Pazienzia .

Els fons recaptats s’han destinat als programes de supervivència neonatal d’UNICEF, centrat en aquests deu països que representen
més de la meitat de totes les morts de nadons del món: Bangladesh, Etiòpia, Guinea Bissau, l’Índia, Indonèsia, Malawi, Mali, Nigèria, el
Pakistan i Tanzània.
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Setmana de la Infància: Prevenció de l’abús sexual en l’àmbit esportiu

Del 3 al 9 de desembre, va tornar la Setmana de la Infància d'Unicef amb Ràdio i Televisió d'Andorra. En aquesta edició, el tema escollit
va ser la prevenció de l'abús sexual infantil en l'esport. Segons estimacions a nivell europeu, 1 de cada 5 infants poden patir abusos
sexuals i el 85 % es produiran en el seu entorn més proper: família, escola i esport.
En el marc de la campanya global #ENDviolence, Unicef Andorra i RTVA van unir esforços per parlar d’aquest tema d'una manera oberta per donar als oients i a la societat andorrana, eines i recursos per prevenir i evitar qualsevol tipus d'abús cap als infants i saber
quins són els objectius que administracions públiques, entitats socials, clubs i federacions s'han de marcar per tractar aquestes situacions.
Durant aquella Setmana, tots els programes de producció pròpia de RTVA van parlar de la prevenció de l'abús sexual infantil en l'esport amb diferents convidats i reportatges com el Dani Garcia (codirector esportiu de la Federació Andorrana de Judo), el Javier Romeo Biedma (psicòleg de "Espirales consultoria de infancia"), el Jordi Olivé, (cap d'àrea d'Atenció a la Infància del ministeri d'Afers
Socials) , la Mariona Buxó i la Sònia Bigordà (psicòlogues esportives a Psico B), l’Oscar Guerrero (entrenador de l'FC Encamp), el Lóan
Poulet ( educador i autor del llibre "Los niños del mañana" ) ,l’Alexandra Cornella (fiscal) i l’escola andorrana d’Encamp.
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Què fa UNICEF?
Treballlem per millorar les condicions de vida dels infants i garantir que els drets de la infància es compleixen i centrem les nostres
estratègies, programes i accions en cinc àrees clau:

Supervivència
Actualment sobreviuen més infants que mai. Tot i això, s’estima que cada any moren més de 6 milions d’infants per causes que es podrien evitar.
Des del 2000, la mortalitat neonatal ha disminuït un 41%,, la
dels recents nascuts, un 51%, la dels infants menors de 5
anys, un 60% i la dels menors de 15 anys, un 37%. Per assegurar-nos la supervivència de cada infant, UNICEF s’està
focalitzant en donar suport als centres comunitaris de salut i
en millorar els programes de suport a la nutrició, a l’accés al
tractament del VIH i la Sida i al desenvolupament de la primera infància.

El 2018 hem fet grans coses
En països amb altes taxes de mortalitat maternal
i neonatal, 27 milions de bebès han nascut en
centres de salut.
Hem tractat 5,5 milions d’infants afectats de
pneumònia amb antibiòtics.
S’han vacunat 65,5 milions de nens i nenes contra la diftèria i el tètanus.

Protecció
Molts nens i nenes a tot el món estan exposats a diferents formes
d'explotació, abús, violència o exclusió i necessiten protecció.
Tot i el compromís global per protegir als infants contra qualsevol
tipus de violència, actualment encara milions d’ells pateixen formes
de violència a casa seva, a les escoles, a les comunitats i online. I
aquells que han hagut de fugir de casa seva pels conflictes o desastres naturals, s’han d’enfrontar a las risc de violència, de treball i
explotació infantil,.

El 2018 hem fet grans coses
Vam facilitar el registre de naixement de 16 milions d’infants
a 49 països

Més de 4 milions d’infants en 73 països han rebut
tractament contra la desnutrició severa greu i
un 82% s’han recuperat totalment

4,8 milions de nenes adolescents van participar en tallers
per acabar amb el matrimoni infantil
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Educació

Entorn net i saludable

Més infants estan assistint a escola i s’està assolint la paritat
entre nenes i nens. Per això, UNICEF s’està centrant ara en la
qualitat de l’educació.

L’entorn físic on els infants neixen ,viuen i juguen té un paper
molt important en la seva salut, seguretat i benestar.
Encara hi ha milions de persones que no tenen accés a l’aigua
potable i a serveis d’higiene, I una quarta part de la població
infantil viu en zones on desastres naturals com les inundacions
són molt habituals.

Tot i els progressos, encara hi ha infants que no tenen accés a
l’educació, molts d’ells en països afectats pels conflictes. UNICEF
treballa per eliminar les iniquitats, millorar l’educació primària i
preescolar, facilitar la reincorporació dels adolescents i continuar amb l’educació en situacions d’emergència.

El 2018 hem fet grans coses
S’ha facilitat l’accés a l’aigua potable a 18,6 milions
de persones.

El 2018 hem fet grans coses
Hem facilitat activitats educatives de suport a 12
milions d’infants

Prop d’11 milions de persones s’han beneficiat de serveis de sanejament.

S’ha subministrat material escolar a més d’11 milions
de nens i nenes

47 països han desenvolupat plans amb perspectiva
d’infància sobre reducció de desastres, de canvi
climàtic, de conflictes.

Més de 55.000 agents comunitaris han rebut formació en planificació i gestió escolar i higiene i salut
escolar.

Una oportunitat justa
Globalment, gairebé la meitat de la població en situació de pobresa extrema són infants de famílies que viuen amb menys
d’1,5 € diaris.
Però la pobresa té moltes cares: sense accés als serveis bàsics, amb desigualtats degudes a discriminacions per gènere,
discapacitat, origen o residència. Per això, UNICEF treballa per
reduir la pobresa, la discriminació i l’exclusió per donar una
oportunitat justa a cada infant.
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El 2018 hem fet grans coses
Prop de 38 milions d’infants es van beneficiar de programes de transferències d’efectiu.
Més de 66.000 infants amb discapacitat de 123 països
van rebre assistència.

Es van promoure programes de participació per a més
de 6 milions d’adolescents, incloses zones de conflictes o
afectades per desastres naturals.

Acció en Emergències
Els infants són els més vulnerables en situacions d'emergència.
Conflictes, desastres naturals, epidèmies i altres crisis amenacen
contínuament les vides i el futur dels infants. El 2018, s’estima que
420 milions d’infants viuen en països afectats per conflictes i que
a 69 milions de persones s’han vist obligades a fugir de casa seva
i a desplaçar-se. Entre ells, més de 25 milions de refugiats, la
meitat d’ells infants.

El 2018 hem fet grans coses
S’ha donat resposta a 285 emergències a 90 països.
Més de 43 milions de persones han tingut accés a l’aigua potable.
Prop de 2.4 milions de famílies, inclosos 7 milions d’infants, han rebut transferències d’efectiu.
Quasi 7 milions de nenes i nens s’han beneficiat d’oportunitats educatives.
S’han tractat 3.4 milions d’infants menors de 5 anys
contra la desnutrició severa.
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Què fem des d’Unicef Andorra?
Supervivència

autòctons, inclosos 350 bebès en el mateix moment del naixement, al registre civil.

A través del programa Inspired Gifts, Regals que salven vides,
durant el 2018 es van subministrar 10.540 dosis de vacunes
contra el tètanus i 3.150 tractaments contra la desnutrició.

Educació
A la República del Congo, el 2018 s’han inscrit 1.266 alumnes
autòctons (607 noies) i tots van rebre material escolar.

A la República del Congo, 950 persones, entre elles, 120 noies i
nois autòctons han rebut tractament per a malalties comunes
(la malària, les infeccions respiratòries agudes i les malalties
evitables) i 220 infants van ser vacunats.

Una oportunitat justa
Al Bhutan, 650 infants amb discapacitat assisteixen a alguna de
les 18 escoles inclusives al país. A més, 100 infants amb discapacitats auditives aprenen el llenguatge dels signes traduït al
seu idioma.

Protecció
A la República Centre Africana, 913 infants associats amb grups
armats (incloent 242 noies) van ser alliberats. Aquests infants
van tenir accés a serveis de salut, de suport psicosocial i de
reintegració amb les seves famílies i comunitats.

Acció en Emergències
Des d’Andorra s’ha donat resposta, gràcies als fons rebuts de
la Plataforma d’ONG d’Andorra, a donacions de particulars i a
fons propis, a les emergències pels refugiats sirians a Jordània, per als països del Carib afectats pel pas de l’huracà Irma i
per al terratrèmol a Mèxic .

També 121.514 infants, incloent 53.611 nenes, es van beneficiar
d’activitats recreatives a través de 97 espais adaptats a la
infancia.
A la República del Congo, s’han declarat 766 nenes i 748 nens

10

La nostra acció a Andorra
Col·laboracions pels drets de la infància
El Comitè d’Unicef a Andorra treballa en col·laboració amb persones i
entitats per a realitzar la seva tasca de defensa i promoció dels drets de
la infància. Empreses, particulars, clubs esportius, mitjans de comunicació i ambaixadors, entre d’altres, són alguns dels aliats clau.
El sector empresarial del país continua col·laborant de diferents maneres
amb la tasca del nostre comitè. D’una banda, el sector de la restauració
continua la iniciativa “Moltes gràcies” amb la qual els clients poden incloure voluntàriament un donatiu de 0,30 € en la seva factura. D’altra banda,
el sector hoteler participa amb la campanya “One Chance for Children”
per la que els clients poden col·laborar amb 1 € a la seva factura.
Altres iniciatives són les Targetes Solidàries de Mora Banc i la Targeta
Visa Unicef, el mercat dels Encants amb la venda d’articles donats per
particulars o comerços del país i també els Encants Vintage oferint només
roba i complements, el Programa Aigua de Caldea i Inuu que fa un donatiu
de 0,50 € per cada entrada venuda i Andorra Telecom col·labora amb les
nostres campanyes amb el telèfon solidari 120 i el SMS solidari 606.
El sector esportiu ha estat representat, entre d’altres, pel CAVA, la FAM i
el MoraBanc Basquet Club Andorra que llueix el logotip d’Unicef a les samarretes d’entrenament i organitza el partit Champions per Unicef, entre
d’altres accions.
El sector cultural també s’ha afegit a la nostra causa amb el nomenament
del Museu Carmen Thyssen Andorra com a Museu Amic de l’Unicef i comprometent-se a organitzar actes a benefici de les nostres campanyes
durant la temporada.
La campanya d’Inspired Gifts, regals que salven vides ha continuat gràcies
a la col·laboració d’Andorran Banking i a altres accions puntuals que han
permès fer arribar vacunes, mantes, tractaments contra la desnutrició,
material escolar i d’esbarjo i de reanimació per a nadons allà on més falta
fa.
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Promoció dels drets de la infància a Andorra
UNICEF també treballa als països desenvolupats, promovent els
drets de la infància, incidint en el desenvolupament de legislacions
i pràctiques que garanteixin la seva protecció enfront de canvis
socials i econòmics.

dels diferents sistemes educatius, amb l’objectiu de presentar
el Consell d’infants de manera atractiva i motivadora i introduir
als alumnes en la participació, com a instrument que tenen per
exposar i gestionar les seves opinions, necessitats i inquietuds
respecte a aquells assumptes que els afecten, en reconeixement de la seva condició de ciutadania activa.

A Andorra, treballem per a que la societat conegui els problemes
que afecten als infants, per a promoure el coneixement dels seus
drets i de la Convenció dels Drets de l’Infant i per a que els mateixos infants, adolescents i joves els coneguin i els puguin aplicar.

S’observa que les inquietuds dels infants solen ser molt similars tot i viure en diferents parròquies i van des de parcs infantils en espais tancats, amb equipaments moderns i adaptats
als seus hobbies a carrers més nets, lliures d’excrements i
orins de gossos i/o espais exclusius per als animals de companyia passant per activitats participatives que afavoreixin el
reciclatge i la protecció del medi ambient o recuperar i apropar als infants activitats com la pesca i fer de pastor .

Durant aquest 2018 ,Unicef Andorra i els comuns van començar a
treballar en la renovació de la certificació de Parròquia Amiga de
la Infància. Algunes recomanacions que s’han posat sobre la taula
són la garantia de la protecció dels drets dels infants, un pla comunal d’infància que estableixi objectius i actuacions assolibles i
reals en relació amb un ampli ventall de drets econòmics, socials,
culturals, civils i polítics dels infants i adolescents, un pressupost
específic i amb prespectiva d’infància i un informe periòdic sobre
l’estat de la infància a la parròquia.

Els Consells d’Infants que es realitzen anualment a les 7 parròquies del principat són un espai on nens i nenes presenten
propostes per a millorar la seva parròquia assegurant el ple
desenvolupament del seu potencial com a infants i joves actuals
i com a ciutadans adults del futur i on els Comuns es comprometen a escoltar les seves veus i opinions i a portar a terme,
en la mesura del possible, les seves iniciatives.

Durant el mes d’octubre i novembre del 2018, Unicef Andorra va
realitzar més de 15 tallers a les escoles andorranes, per on han
passat gairebé 600 alumnes, d’edats compreses entre 9 i 12 anys,
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alumes de l’Escola francesa d’Ordino es van vestir de blau, com el
punt jove d’Encamp, la Universitat d’Andorra, el Hòquei Club Andorra, l’equip de gimnàstica rítmica i els assistents a la constitució
del Consell d’Infants de Sant Julià de Lòria, i van vendre pastissos
del mateix color. A Caldea pintaven les cares de superherois blaus
i Andorra Telecom va canviar el color del seu logotip a les xarxes
socials. Personaltats del país i partits polítics també es van fer
ressò de la campanya i no van dubtar a participar-hi.

Un any més, UNICEF Andorra i el Centre de Recerca Sociològica van presentar noves dades de l’Observatori de la Infància.
Tot i que encara hi ha la demanda de dades més actualitzades,
es destacava que algunes de les dades sobre benestar material mostraven alguna millora i que les dades sobre infància
vulnerable amb els indicadors sobre menors víctimes de violència en l’àmbit familiar, en l’àmbit escolar o contra la llibertat
sexual indicaven un augment degut a l’increment en la sensibilització i les denúncies.
Amb motiu del Dia Mundial de la Infància que se celebra cada
20 de novembre, es van dur a terme activitats per tot el món
en el marc de la campanya #GoBLue.
Durant el 2018, en col·laboració amb el Ministeri d’Educació i en el
marc del programa La lliçó més gran del món que lideren UNESCO i
UNICEF, s’han realitzat 3 tallers sobre l’ODS 1 anomenats “Sans
sense gana” a l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp.
A nivell nacional, la llei sobre drets dels infants i dels adolescents
que inclou el futur pla Nacional per a la Infància, va entrar a tràmit
parlamentari al desembre del 2018. (Fem constar que aquesta llei
es va aprovar el febrer de 2019).
El Principat es va pintar de blau en solidaritat amb els nens i
nenes més desfavorits i vulnerables. Així els infants de les escoles bressol d’Andorra la Vella van pintar murals i globus, i els
13

Informació financera
Informe d’auditoria
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Ingressos
L’any 2018 han estat de 547.040,53 €, distribuïts en un 92,69%
procedent del sector privat (donants, socis, organitzacions i
empreses) i el 7,31 % restant de l’aportació de Govern.

Els recursos d’Unicef Andorra provenen de les contribucions
voluntàries, tant de ciutadans com del sector privat i administracions públiques.
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Destí dels ingressos
Programes de l’UNICEF
Inclouen les inversions en tots els programes que l’Unicef duu a
terme en el món i a Andorra, així com els programes de l’Unicef
Andorra al Bhutan, al Congo i a la República Centreafricana.

Gestió i administració
Són les despeses relacionades amb l’auditoria, el suport administratiu i altres despeses de funcionament.

Recaptació i presència social
Suposa el cost de les activitats de recaptació, gestió i fidelització de socis i donants. També el de les iniciatives orientades a
divulgar el treball de l’Unicef.
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Programes de l’UNICEF
Programes de cooperació internacional

Programes de sensibilització i comunicació a Andorra

Representen els fons de l’Unicef Andorra destinats al finançament
de projectes i programes de cooperació, a més dels fons del comitè i de la Plataforma d’ONG d’Andorra per emergències en països en via de desenvolupament , seguint les prioritats temàtiques
d’Unicef.

Inclouen les accions de promoció dels drets de la infància i de
sensibilització de l’opinió pública andorrana en relació amb la
situació de la infància al món i la importància d’avançar en els
seus drets.
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Empreses i institucions col·laboradores
AD RÀDIO

CAFÈ DE LA REPÚBLICA

CONSELL GENERAL

ALEX BOUTIQUE

CALDEA – INUU

CRÈDIT ANDORRÀ

ALIMENTÀRIA GRUP

CAMBRA DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS
D’ANDORRA

DEFI

ALTITUD ESPORTS
AMBAIXADA ESPANYOLA
AMBAIXADA FRANCESA
ANDORCARN
ANDORRA PARK HOTEL
ANDORRA TELECOM
ANDORRAN BANKING

CARBONIQUES
CARLES FLINCH—RESTAURANT CAN MANEL
CASA CANUT
CENTRE COMERCIAL SANT ELOI

DELEGACIÓ A ANDORRA DE L’ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE KUNDALINI YOGA
DIARI D’ANDORRA
EL PERIÒDIC D’ANDORRA

ESCOLES BRÈSSOL—ANDORRA LA VELLA
CENTRE D’ASSESSORAMENT DIETÈTIC MARTA
ESCOLES ANDORRANES, ESPANYOLES I
PONS
FRANCESES DE TOTES LES PARRÒQUIES
CENTRE DE RECERCA I ESTUDIS SOCIOLÒGICS

FARMÀCIA GUERRERO

ASG

CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS

ASSOCIACIÓ IOGA CLÀSSIC ANDORRA

CLUB D’ATLETISME VALLS D’ANDORRA

A VOZ LUSA

CLUB PIOLET

BANC SABADELL D’ANDORRA

COMÚ DE CANILLO

BASQUET CLUB ANDORRA

COMÚ D’ENCAMP

BIBLIOTECA PÚBLICA

COMÚ D’ORDINO

BIBLIOTEQUES COMUNALS

COMÚ DE LA MASSANA

BONDIA

COMÚ D’ANDORRA LA VELLA

BOTIGUES BABOT

COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

CADENA SER ANDORRA

COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY

FARMÀCIA GUITART
FARMÀCIA ROSER MIRÓ
FARMÀCIA SANT ERMENGOL
FARMACTIV GROUP
FEDERACIÓ ANDORRANA DE MUNTANYISME
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FINANCERA D’ASSEGURANCES
FRUITES MOLINA
FUNDACIÓ ARMOR
G DE GUAX

GOLDEN TULIP ANDORRA FÉNIX HOTEL

IMPREMTA ENVALIRA

PYRÉNÉES ANDORRA

GOVERN D’ANDORRA

INDÚSTRIES MONTANYA

GRÀFIQUES ANDORRANES

JECOM DISSENY

QUIM SALVAT, CARLES MATUTE, ISHTAR
RUIZ I JULI BARRERO

GRANDVALIRA

JÚLIA PERFUMERIES

RÀDIO I TELEVISIÓ D’ANDORRA

HARD ROCK CAFÈ

LAIA FITER—COCO DE MAR

RIVER CENTRE COMERCIAL

HOTEL EURO ESQUÍ

L’ESPIGA D’OR

SAFARI MASTER

HOTEL EXE PRISMA

LA DESPENSA D’EMELIN

SANTA PAZIENZIA

HOTEL FONT D’ARGENT CANILLO

LES CLOSES

SEGURISER

HOTEL FONT D’ARGENT PAS

MERCACENTER

SERIPRINT

HOTEL HOLIDAY INN

MIMA COSMÈTICS

SISPONY DISTRIBUCIONS

HOTEL KYRIAD COMTES D’URGELL

MORA BANC

TINTORERIA SANT JORDI

HOTEL MU BY PLAZA

MUSEU CARMEN THYSSEN ANDORRA

TRANSPORT TOT

HOTEL PIOLETS

NIUBORN

TULIP INN ANDORRA DELFOS HOTEL

HOTEL PLAZA

NOVOTEL

UNESCO ANDORRA

HOTEL ROC BLANC

OPCIO RRHH

VIA MODA

HOTEL SANT ELOI

PERRUQUERIA MONTSERRAT

VASARI

HOTEL SKI PLAZA

PIERRE VACANCES

VIPSA

IDYLLICA

PLATAFORMA D’ONG D’ANDORRA

VSA COMUNICACIÓ

ILLA CARLEMANY

PONS & BARTUMEU

IMPORTUDEL

PUNT JOVE ENCAMP
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Moltes gràcies!
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