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PARAULES 
DE LA PRESIDENTA

Gràcies per acompanyar-nos aquests 25 anys, sense vosaltres no haguéssim aconseguit 
posar la infància i els seus drets en primera línia. Gràcies al vostre compromís amb els 
nens, nenes i adolescents d’arreu del món i també d’Andorra, podem treballar per mi-
llorar el seu accés a l’educació, a la salut, a la protecció i també fer que la seva veu sigui 
escoltada en tots els temes que els afecten.
                                                    
Laura Álvarez Mora
Presidenta del Comitè Nacional d’Andorra

Llegeix-la 
sencera aquí
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SUPERVIVÈNCIA

EDUCACIÓ

Més de 4,9 milions d’infants
van rebre tractament per a
la desnutrició aguda greu. 

UNICEF treballa per cobrir les necessitats d’atenció sani-
tària de qualitat, d’una nutrició adequada, d’immunitza-
ció, de prevenció del VIH, de millora de la salut dels ado-
lescents i del desenvolupament de la primera infància. 

Més de 12 milions d’infants 
van rebre materials educatius.

A tot el món, nenes, nens, adolescents i joves tenen 
problemes per exercir el seu dret a assistir a l’escola i 
aprendre.

AMB VOSALTRES EL 2019

© UNICEF/UNI211887/Schermbrucker

© UNICEF/UNI313340/Adriko
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PROTECCIÓ

Es van atendre a més de 
14.400 infants que havien 
abandonat forces o grups armats. 

Tot i el compromís de protegir els nens i les nenes contra 
la violència, tal com es ref lecteix en els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, els infants segueixen pa-
tint vulneracions a les seves llars, en les seves escoles, en 
les seves comunitats i a Internet.

1 milió de dones i nenes en 
situació d’emergència van rebre 
subministraments d’higiene i 
salut menstrual.

El 2019, el dret dels infants a viure en un ambient segur 
i net es va enfrontar a les amenaces que comporten les 
emergències, els conf lictes i els fenòmens meteorològics 
extrems, molts dels quals estan relacionats amb el canvi 
climàtic i són, amb freqüència, prolongats.

© UNICEF/UN0272647/Holt

© UNICEF/UNI328067/Nzenze

AMBIENT SEGUR I NET
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UNA OPORTUNITAT JUSTA
Més de 51 milions d’infants es van 
benef iciar de programes de 
transferència en efectiu, inclosos 
8 milions en situació d’emergència.

El 2019 va ser el 30è aniversari de la Convenció sobre 
els Drets de l’Infant i el món va celebrar els avenços 
aconseguits en els decennis anteriors. Tot i que hi va ha-
ver nombrosos motius de celebració, encara cal fer molt 
més per garantir que tots els nens i nenes tinguin una 
oportunitat justa per sobreviure, prosperar i construir 
un futur. UNICEF va continuar esforçant-se per salva-
guardar els drets de cada infant i a reduir la pobresa 
infantil i posar f i a la discriminació.

© UNICEF/UNI289387/Nur

AMB VOSALTRES EL 2019

A ANDORRA
Prop de 400 infants han participat 
en tallers en participació i sobre 
els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible a tots els sistemes 
educatius d’Andorra.

Amb l’objectiu de posar la infància en el centre i pro-
moure i difondre els drets dels infants, durant el  2019, 
ens hem centrat en el projecte Parròquies Amigues de la 
Infància i els Consells d’Infants Comunals, l’Observatori de 
la Infància, la Setmana de la Infància sobre l’assetjament 
escolar, el World Children Day i la formació  en Objectius 
de Desenvolupament Sostenible.

© UNICEF Andorra 2019
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CELEBREM 25 ANYS 
JUNTS

AMB VOSALTRES EL 2019

25è aniversari del Comitè Nacional d’Andorra per l’Uni-
cef, 25 anys treballant pels drets de la infància.

Va ser el 6 de Juny del 1994 que el Comitè es va 
reunir of icialment per primera vegada a l’Hotel Roc 
Blanc sota la presidència de Manela Mora i la vicepresi-
dència de Bibiana Rossa i Carme Arajol. 

Des del seu inici, Unicef Andorra va començar de ma-
nera molt activa amb la seva activitat i mantenim el 
nostre compromís per a continuar treballant de manera 
incansable per a oferir una oportunitat justa a cada in-
fant allà on sigui, aquí i arreu del món, amb els infants i 
per als infants amb l’objectiu de posar el nostre gra de 
sorra en l’assoliment de l’Agenda 2030 implicant a tota 
la nostra societat.
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LA NOSTRA TASCA A ANDORRA

UNICEF també treballa als països desenvolupats, 
promovent els drets de la infància, incidint en el des-
envolupament de legislacions i pràctiques que garan-
teixin la seva protecció enfront de canvis socials i 
econòmics.

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.
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República del Congo

Prop de 110 professors que ensenyen a les esco-
les amb un programa SEN van rebre diferents 
formacions per ampliar coneixements i habili-
tats per donar suport a nens amb discapacitat 
i promoure una educació inclusiva. 

Aquest 2019, s’han enviat fons a l’emergència pel 
cicló Idai a Moçambic, pels atemptats a Sri Lanka, 
i pels refugiats sirians a Jordània, incloent-hi 30 
cadires de rodes amb la col·laboració d’un dels 
nostres ambaixadors, l’Albert Llovera.

El 2019, 6.514 infants han rebut un paquet de ser-
veis, incloent el registre dels naixements, l’edu-
cació, la salut, la justícia i la protecció del infant.

El 2019, un total de 1.197 infants (incloent 250 ne-
nes) associats a grups armats van ser registrats 
i documentats com a persones que abandonen 
grups armats. 

Bhutan

Emergències

República 
Centreafricana

© UNICEF Andorra 2019



ELS NOSTRES PROJECTES: 
ARRIBEM LLUNY

© UNICEF Bhutan © UNICEF Congo 2019 © UNICEF/UNI184719/Le Du

Bhutan
Jordània

República Centreafricana

República del Congo

Moçambic

Sri Lanka
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ELS NOSTRES ALIATS: 
HO FEU POSSIBLE
Treballem en col·laboració amb persones i entitats per a 
realitzar la nostra tasca de defensa i promoció dels drets 
de la infància. Empreses, particulars, clubs esportius, mit-
jans de comunicació, administracions públiques i ambaixa-
dors, entre d’altres, són alguns dels aliats clau.

2,7192,719 Socis i donants particulars

108108 Empreses i entitats 
col·laboradores

2222 Voluntaris

50,67150,671 Benef iciaris directes a Bhutan, 
la República del Congo i a la 
República Centreafricana
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AD RÀDIO 
ALTITUD ESPORTS 
AMBAIXADA ESPANYOLA 
AMBAIXADA FRANCESA 
ANDORCARN
ANDORRA TELECOM  
ANDORRAN BANKING
ASG
A VOZ LUSA
BANC SABADELL D’ANDORRA 
BASQUET CLUB ANDORRA  
BIBLIOTECA PÚBLICA 
BIBLIOTEQUES COMUNALS
BOMAR
BONDIA  
BOTIGUES BABOT
CADENA SER ANDORRA 
CAFÈ DE LA REPÚBLICA
CALDEA – INUU 
CAMBRA DE COMERÇ, INDUSTRIA I 
SERVEIS D’ANDORRA
CARNET JOVE ANDORRA
CENTRAL FLAQUERA
CENTRE COMERCIAL SANT ELOI 
CENTRE D’ASSESSORAMENT DIETÈTIC 
MARTA PONS
CENTRE DE RECERCA I ESTUDIS 
SOCIOLÒGICS 
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS 
CENTRE JOVE PUNT 400 DE LA MASSANA
CLUB PIOLET 
COMÚ DE CANILLO 
COMÚ D’ENCAMP 
COMÚ D’ORDINO  
COMÚ DE LA MASSANA 
COMÚ D’ANDORRA LA VELLA 
COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA 
COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY
CONSELL GENERAL  

CRÈDIT ANDORRÀ 
DEFI  
DIARI D’ANDORRA  
DISTRIBUCIONS EL CEDRE
DISTRIBUCIONS GODÓ
EL PERIÒDIC D’ANDORRA 
EL PUNT JOVE DE CANILLO
EDELPOL
ESCOLA INTERNACIONAL 
D’ADMINISTRACIÓ HOTELERA VATEL
ESCOLES BRÈSSOL—ANDORRA LA VELLA
ESCOLES ANDORRANES, ESPANYOLES I 
FRANCESES DE TOTES LES PARRÒQUIES
ESPAI JOVE D’ENCAMP
ESPAI JOVENT D’ESCALDES-ENGORDANY
FARMÀCIA GUERRERO
FARMÀCIA GUITART
FARMÀCIA ROSER MIRÓ
FARMÀCIA SANT ERMENGOL
FARMACTIV GROUP
FC ANDORRA
FINANCERA D’ASSEGURANCES
FRUITES MOLINA
FUNDACIÓ ARMOR 
G DE GUAX
GATZARA ESPECTACLES
GOLDEN TULIP ANDORRA FÉNIX HOTEL
GOVERN D’ANDORRA 
GRÀFIQUES ANDORRANES 
GRANDVALIRA
HOTEL EXE PRISMA
HOTEL HOLIDAY INN 
HOTEL MU BY PLAZA
HOTEL PIOLETS 
HOTEL PLAZA
HOTEL ROC BLANC
HOTEL SANT ELOI
HOTEL SKI PLAZA
IDYLLICA

ILLA CARLEMANY
IMPREMTA ENVALIRA
INDÚSTRIES MONTANYA 
JECOM DISSENY 
JÚLIA PERFUMERIES 
L’ESPIGA D’OR
LA CENTRAL- SERVEI DE JOVENTUT 
D’ANDORRA LA VELLA
LA DESPENSA D’EMELIN
LAIA FITER—COCO DE MAR
LAURÈDIA JOVE DE SANT JULIÀ DE LÒRIA
LES CLOSES
MERCACENTER 
MIMA COSMÈTICS
MORA BANC 
MUSEU CARMEN THYSSEN ANDORRA
NIUBORN
OPCIO RRHH
PERRUQUERIA MONTSERRAT
PLATAFORMA D’ONG D’ANDORRA
PONS & BARTUMEU
PUNT JOVE D’ORDINO 
PYRÉNÉES ANDORRA 
RÀDIO I TELEVISIÓ D’ANDORRA 
RIVER CENTRE COMERCIAL 
SAFARI MASTER
SEGURISER 
SERIPRINT 
TINTORERIA SANT JORDI
TRANSPORT TOT 
TULIP INN ANDORRA DELFOS HOTEL
UNESCO ANDORRA
UNIVERSITAT D’ANDORRA
VIA MODA
VASARI 
VIPSA
VSA COMUNICACIÓ 

Col·laboradors 2019
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INGRESSOS DESTÍ DELS INGRESSOS
Els recursos d’Unicef Andorra provenen de les contribu-
cions voluntàries, tant de ciutadans com del sector privat 
i administracions públiques.

L’any 2019 han estat de 805.396,77 €, distribuïts en un 
95,03% procedent del sector privat (donants, socis, orga-
nitzacions i empreses) i el 4,97 % restant de l’aportació 
de Govern.

Programes de l’UNICEF: Inclouen les inversions en tots 
els programes que UNICEF duu a terme en el món i a 
Andorra, així com els programes f inançats per Unicef 
Andorra a la República del Congo, a la República Cen-
treafricana i a Bhutan.

Recaptació i presència social: suposa el cost de les ac-
tivitats de recaptació, gestió i f idelització de socis i do-
nants.  També el de les iniciatives orientades a divulgar 
el treball d’UNICEF.

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

54,91%
Donacions

13,43%
Socis

11,97%
Empreses

11,45%
Societat Civil i 
no Lucratives

1,63%
Fundacions

1,49%
Donacions per 
emergències

4,97%
Subvencions 
governamentals

0,15%
Altres ingressos

86,81%
Programes 
de l’Unicef

6,84%
Gestió i 
administració 

6,34%
Recaptació 
i presència 
social
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COMPTES FINANCERS: 
RESULTATS AMB TRANSPARÈNCIA

PROGRAMES DE L’UNICEF
Programes de cooperació internacional: representen 
els fons d’Unicef Andorra destinats al f inançament de 
projectes i programes de cooperació, a més dels fons 
propis del Comitè i de la Plataforma d’ONG d’Andorra 
per emergències en països en via de desenvolupament, 
seguint les prioritats temàtiques d’UNICEF.

Programes de sensibilització i comunicació a Andorra: 
inclouen les accions de promoció dels drets de la infància 
i de sensibilització de l’opinió pública andorrana en relació 
a la situació de la infància estigui on estigui i la importàn-
cia d’avançar en els seus drets.

6,07%
Programes de sensibilització 
i comunicació a Andorra

93,93%
Programes de cooperació 
internacional



MOLTES 
GRÀCIES!
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