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Assemblea ordinària de socis 
 

 

Ordre del dia de l’assemblea celebrada el 25 de juny de 2020 

 

 
 

1. Examen i, si escau, aprovació dels estats financers,  degudament 

auditats (balanç de situació i compte de pèrdues i guanys) i 

aplicació del resultat, corresponents a l’exercici tancat el 31 de 

desembre de 2019. 

2. Examen i, si escau, aprovació de la gestió de la Junta corresponent 

a l’exercici tancat el 31 de desembre del 2019. 

3. Memòria d’activitats del Comitè durant el 2019 i aprovació, si 

s’escau. 

4. Proposta de pressupost i pla de treball per al 2020 i aprovació, si 

s’escau. 

5. Proposta de nous projectes a partir del 2020 i aprovació, si s’escau. I 

presentació dels informes dels projectes finançats pel Comitè.  

6. Examen i si s’escau, aprovació del Manual Intern per a la Prevenció 

del Blanqueig i del Termes de Referències de les diferents 

comissions. 

7. Proposta i si s’escau, aprovació dels nous membres de la junta així 

com la renovació dels membres actuals. 

8. Precs i preguntes. 

9. Redacció, lectura i aprovació de l’acta de la reunió, i nomenament 

d’interventor per a la redacció de l’acta, si s’escau. 
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Acta de l’Assembla de Socis 
 

3 d’abril de 2019 
 

Al despatx del Comitè nacional d’Andorra per l’Unicef, a les 18.30 hores en 

segona convocatòria, té lloc l’assemblea ordinària dels socis sota la Presidència 

de la Sra. Laura Álvarez. 

 

Hi assisteixen els socis: Laura Alvárez, M. Rosa Babot,  Rosa Castellon, Elisa Fité, 

Cinta Pallé, Anna Sala, Clara Sanmartí, Georgia Pont, Blanca palau, Alfred Mer, 

Marta Alberch i M. Lluïsa de Diego.  

Hi ha hagut 2 delegacions de vot de les persones següents: Emelin Torm en 

Laura Álvarez i Montserrat Terrés Català en Marta Alberch Terrés,  

La presidenta, Laura Álvarez, dona la benvinguda a tots els assistents i comença 

la reunió segons l’ordre del dia següent: 

 

1. Examen i, si escau, aprovació dels estats financers,  degudament auditats 

(balanç de situació i compte de pèrdues i guanys) i aplicació del 

resultat, corresponents a l’exercici tancat el 31 de desembre de 2018. 

2. Examen i, si escau, aprovació de la gestió de la Junta corresponent a 

l’exercici tancat el 31 de desembre del 2018. 

3. Memòria d’activitats del Comitè durant el 2018 i aprovació, si s’escau. 

4. Proposta de pressupost i pla de treball per al 2019 i aprovació, si s’escau. 

5. Ratificació de la Declaració sobre Child Safeguarding i de l’actualització de 

la Política de Reserves 

6. Informació dels projectes finançats pel Comitè.  

7. Renovació dels membres de la junta. 

8. Precs i preguntes. 

9. Redacció, lectura i aprovació de l’acta de la reunió, i nomenament 

d’interventor per a la redacció de l’acta, si s’escau. 
 

1. Examen i, si escau, aprovació dels estats financers,  degudament auditats 

(balanç de situació i compte de pèrdues i guanys) i aplicació del resultat, 

corresponents a l’exercici tancat el 31 de desembre de 2018.  

 

L’auditora, Neus Cornella de Gaudit presenta l’informe d’auditoria corresponent a 

l’exercici 2018. A nivell comptable, a l’informe d’auditoria no hi ha cap observació 

ni reserva i, sobre els estats comptables de l’entitat, està d’acord amb el Pla 

Comptable Andorrà.  

 

Els assistents es mostren d’acord amb l’informe d’auditoria i s’aprova per 

unanimitat presentar els comptes a Govern tal i com estableix la llei per a les 

associacions. Es faculta a la Sra. Marta Alberch per a que presenti els comptes. 

 

S’agraeix la intervenció de l’auditor i s’acomiada dels assistents. 

 

La M. Lluïsa de Diego, de l’Àrea de Finances, passa a explicar breument els estats 

financers de l’any 2018. Abans de procedir, s’informa als socis d’un canvi efectuat 

en la comptabilització del la cartera de valors seguint recomanacions dels 
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auditors. Al tenir-les en el balanç des de ja fa tres exercicis i segons la nova 

interpretació que n’ha fet els nous auditors,  la cartera de valors ha passat a 

subvencions a llarg termini (abans estava a Partides pendents d’aplicació) i això 

comporta que les minusvàlues o les plusvàlues afectin el compte de pèrdues i 

guanys. 

Fet aquest aclariment, es passa a comentar el compte de pèrdues i guanys. Així 

la xifra d’Ingressos d’explotació és de 667.040,44 € (el 2017, 642.491,15 €)i les 

Despeses d’explotació de 577.621,01 € (el 2017, 482.938,56 €). Aquí s’inclouen la 

partida de “consum de mercaderies” que inclouria proveïdors i transferències a 

Unicef, la de despeses de personal, les amortitzacions i les Altres despeses. El 

Resultat d’explotació és de 89.419,03 € (el 2017, 18.411,40 €) i el Resultat financer 

és de -157.027,19 € (el 2017, 83.177,36 €) per causa de les minusvàlues de la 

cartera de valors. Així el Resultat de l’exercici és de -67.608,16 €. 

 

També es revisa el balanç amb un passiu de 1.415.308,97 € (el 2017, 1684.428,16 

€) format majoritàriament per la Cartera de Valors inclosa en el capítol de 

Subvencions (90,14%), els Fons transferits en dipòsit que són els fons de 

Recursos Regulars pendents d’enviar a Unicef (9,56%) i els Resultats d’exercicis 

anteriors (7,46%). En quant a l’actiu amb un total de 1.415.308,97 € (el 2017, 

1.684.428,16 €) està format principalment per l’Immobilitzat (83,18%) que inclou 

l’Immobilitzat financer o el que seria el mateix, la cartera de valors i els comptes 

financers o tresoreria (15,96%). 

 

S’acorda que el Resultat d’aquest exercici (-67.618,16 €) s’apliqui a Resultats 

d’exercicis anteriors. 

 

S’aproven els comptes a 31 de desembre de 2018 i es signen per tots els 

membres de la Junta. 

 

Seguidament la M. Lluïsa passa a explicar la Gestió Econòmica del comitè per 

aquest any 2018. En el capítol d’ingressos, l’import total és de 577.621,15 € que 

representa una disminució del 7,62% respecte l’any 2017. El total de recaptació és 

de 448.693,43 € (un 16,16% menys que el 2017). La subvenció de Govern s’ha 

mantingut igual a 40.000 €. Els ingressos per Emergències han estat de 30.000 € 

(un 26,98% més que el 2017). Els ingressos subvencionats, malgrat l’augment del 

124,10% degut a la donació de les cadires de rodes enviades a UNICEF Jordània, 

no afecten al resultat final.  

 

En el capítol de despeses, han disminuït un 7,62%. Les despeses de 

funcionament representen un total de 153.631,36 €, un 19,32% més respecte l’any 

anterior. Els serveis exteriors s’han incrementat un 34,07%. Les despeses de 

recaptació han disminuït un 63,54% gràcies als Investment Funds que s’han rebut 

d’Unicef. Les despeses de personal han pujat un 23,17% degut a d’amortització 

d’un lloc de treball. 

 

Les transferències a Unicef han baixat un 22.34% i s’han repartit de la següent 

manera: 

 

Altres recursos:             230.000 € 

Emergències       30.000,00 €  

Bhutan      75.000,00 € 
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Congo    75.000,00 € (40.000 € rebuts de Govern) 

República Centre Africana    50.000.00 € 

Recursos Regulars:            135.233,96 €  

 

Les transferències a RR estan pendents de l’aprovació dels comptes per part de 

l’Assemblea d’avui. 

 

La contribució total del comitè per l’exercici 2018 ha estat de 365.233,96 € que 

representa un 70,39%. L’any 2017 havia estat d’un 78,51%. C al tenir en compte la 

despesa extraordinària que ha representat la indemnització laboral que 

conseqüentment, ha afectat la nostra contribució anual. 

 

En el dossier de l’Assemblea hi ha la informació detallada sobre els comptes i 

l’informe complet de l’auditoria. 

 

S’aprova per unanimitat la gestió econòmica de l’exercici 2018 acordant-se que 

es procedirà a fer les transferències pendents. 

 

3. Examen i, si escau, aprovació de la gestió de la Junta corresponent a 

l’exercici tancat el 31 de desembre del 2018. 

Durant l’any 2018, la Junta del Comitè es va reunir 8 vegades en aquestes dates: 

7 de febrer, 21 de febrer, 21 de març, 25 d’abril, 19 de setembre, 8 de novembre, 

10 de desembre i 20 de desembre. 

D’aquestes reunions s’han aixecat i signat les seves corresponents actes. 

 

S’aprova per unanimitat la gestió de la Junta corresponen a l’exercici 2018. 

 

4. Memòria d’activitats del Comitè durant el 2018 i aprovació, si 

s’escau. 
 

Recaptació. La directora Marta Alberch presenta els resultats de recaptació que 

han disminuït un 13,38% fins a un import de 518.693,43. Aquesta disminució es 

deu a una baixada global de totes les audiències, principalment en donacions no 

sol·licitades, Encants, grans donants i empreses. S’ha incrementat lleugerament 

la partida de socis, d’emergències i de societat civil i la d’adminsitació pública 

s’ha mantingut igual.  

Si s’analitza cada audiència, la d’Individuals que inclou Cash (donacions, 

donacions no sol·licitades, Inspired gifts, Actes, loteria i emergències) i Socis ha 

arribat a 251.220,56 €, un 11,51% menys que el 2017. Això ha estat degut, 

principalment, a la disminució de donacions no sol·licitades, a no haver fet els 

Encants tradicionals i a la campanya anual. La partida de Socis ha augmentat 

(amb 14 nous, 2 increments de quota i 22 baixes) així com els donatius per 

emergències (via la plataforma i fons propis). 

Pel que fa als Key Influencers que inclou, grans donants, fundacions i societat 

civil, han arribat a 137.682,78 €, un 16,87& menys que el 2017. Principalment ha 

estat per no haver rebut la donació d’un gran donant (tot i haver-ne fet dos de 

nous)  i d’una fundació (que farà el donatiu a principis de 2019). La partida de 

Societat Civil ha tingut un lleuger increment del 4,58% gràcies al lliurament 
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d’unes donacions d’exercicis anteriors. 

En l’apartat d’empreses, els ingressos provinents de convenis signats amb 

empreses han arribat a 89.7910,09 €, que representen una disminució del 17,84% 

respecte l’any 2017. Això es deu a la baixada en el conveni de la Visa Unicef 

Crèdit Andorra i del One Chance for Children amb els hotels. Caldea i 

Perfumeries Júlia faran el donatiu durant el 2019. El conveni amb la Targeta 

Solidària de MoraBanc ha augmentat per haver-se rebut una part pendent del 

2017. Les donacions d’empreses a través del conveni Multiplica per la infància 

s’han mantingut igual. 

L’import rebut aquest 2018 de Govern via la subvenció al programa al Congo ha 

estat de 40.000 €, el mateix import que el 2017. 

 

Sensibilització: La Mercè Miguel explica com s’estan duent a terme les accions 

englobades en programes educatius, advocacia i sensibilització a nivell global i 

també a nivell local. 

A destacar, les Parròquies Amigues de la Infància, treballant per la seva 

renovació; els Consells d’Infants Comunals amb 15 tallers a les escoles 

andorranes, per on han passat gairebé 600 alumnes; la Presentació de 

l’Observatori de la Infància i les seves recomanacions; la Prevenció de l’Abús 

Sexual a l’Esport com a tema escollit durant la Setmana de la Infància amb 

RTVA; la celebració del World Children Days amb el lema #GOBLUE; el treball 

conjunt amb el ministeri per entrar a tràmit parlamentari la Llei sobre els drets 

dels infants i els adolescents; la participació a les reunions de la COPEC 

(Comissió de Participació d’Entitats Cíviques); i amb la formació en els Objectius 

de Desenvolupament Sostenible amb tres tallers sobre l’ODS núm.1, Fam Zero. 

 

Comunicació:. Continuen els acords per la publicitat externa amb VSA i s’ha 

afegit el Comú d’Escaldes-Engordany. Per millorar la nostra comunicació, es 

continuen redactant les notes de premsa des del mateix Comitè i així mantenim 

el ressò en els mitjans de comunicació. Durant el 2018, hem tingut 198 mencions 

en els mitjans impresos i 115 mencions a RTVA. Pel que fa a la comunicació 

digital, el web està en fase d’actualització però igualment operatiu i actualitzat 

regularment i s’està present a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram i 

Youtube. A finals del 2018, teníem un total de 3.017 seguidors als nostres 

diferents perfils a les xarxes (representa un 23,29% més que l’any 2017): 1.029 al 

Facebook, 209 al Facebook del Encants, 1.246 al Twitter, 533 Instagram i 68 a 

l’Instagram dels Encants (obert el passat mes de novembre). També s’està 

enviant un butlletí electrònic mensual a una base de dades de 2.055 adreces (un 

7,37% més que l’any 2017) que inclouen socis, empreses i col·laboradors. Durant 

el 2018 s’han enviat 13 butlletins. 

 

Al dossier de l’Assemblea es troba àmpliament especificada la memòria de totes 

les activitats del comitè i els seus resultats. 

 

S’aprova per unanimitat la Memòria d’activitats del 2018. 

 

5. Pla d’accions i pressupost per al 2019 
 

Durant aquest 2019, es continuarà vetllant per mantenir les despeses mínimes i 

es centraran els esforços en incrementar els ingressos per arribar de nou al 

nostre compromís de contribució del 75%. Tant el pressupost com els objectius i 
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les accions previstes estan en línia amb l’IMPACT Plan 2018-2021 i el JSP 2018-

2021 revisat amb PFP a finals del 2018. 

 

En recaptació, els objectius són en Individuals, incrementar els socis, millorar els 

resultats de la campanya anual, amb la nova web incorporació la opció de rebre 

donatius via Inspired Gifts, fer visible el programa d’herències i mantenir els 

Encants Vintage però repensar la resta d’actes. En Key Influencers, incrementar 

grans donants i aconseguir visibilitat en nous sectors. En quant a les empreses,  

incrementar-ne  col·laboradores via el conveni Multiplica per la Infància i One 

chance for Children i noves col·laboracions. Pel que fa a la contribució del 

Govern, mantenir-la i mirar d’incrementar la d’emergències. Algunes de les 

accions previstes són incrementar socis amb campanyes de telemàrqueting o 

Face to Face, fer més accions durant la campanya anual, visitar nous grans 

donants potencials, buscar nous col·laboradors on-line i off-line, visitar empreses 

amb l’objectiu de trobar nous col·laboradors a través de conveni o de la 

campanya anual, mantenir i incrementar les col·laboracions actuals, donar 

visibilitat a la guia sobre herències fent accions de comunicació als mitjans de 

comunicació i incloure accions via canals digitals en totes les campanyes i 

accions que fem. 

 

En sensibilització, els objectius són posar la infància en el centre i promoure i 

difondre els drets dels infants. Durant aquest 2019, ens centrarem en la 

celebració del World Children Days i GoBlue; en la Lliçó més gran del món amb 

tallers sobre els ODS a les escoles que ho sol·licitin; en estudiar la possibilitat de 

tenir Clubs Unicef a les escoles; en la presentació de l’actualització de 

l’Observatori de la Infància; en definir un catàleg de tallers i formacions per 

difondre els drets de la infància; en obrir la campanya de voluntariat; en mantenir 

la setmana de la infància amb RTVA focalitzant-nos amb el bullying en aquesta 

edició; en renovar el certificat de Parròquies Amigues de la Infància; en continuar 

col·laborant amb els Consells Infantils; en preparar l’informe complementari pel 

Comitè dels Drets de l’infant; en preparar recomanacions i reunions amb els 

partits que concorrin a les Eleccions generals i a les Comunals i a fer el 

seguiment de la implementació de al nova llei sobre els drets dels infants i els 

adolescents 

 

En comunicació, els objectius són millorar la visibilitat i la marca del Comitè. Les 

accions per assolir aquest objectius són acabar el procés d’actualització de la 

nostra nova web, celebrar el nostre 25à aniversari, publicar el nostre informe 

anual, continuar emetent notes i comunicats de premsa in House, mantenir la 

nostra presència a les xarxes socials, preparar l’Annual Meeting i l’agenda dela 

ED Fore durant el mateix i donar visibilitat a la marca #Peracadainfant. 

 

Les directrius per elaborar el pressupost del 2019 han estat preveure les 

màximes despeses i els mínims ingressos per encaminar-nos cap el 75% de 

contribució. Es preveuen dos escenaris, el realista i el JSP. En l’escenari realista, 

es preveuen uns ingressos totals de 527.552,74 €, unes despeses de 

funcionament de 155.790 € i una contribució a Unicef de 371.762,74 € que 

representa un rati de contribució del 70,47%. L’escenari JSP preveu uns 

ingressos de 600.000 €, unes despeses de funcionament de 155.000 € i una 

contribució a UNICEF de 445.000 que representaria un rati de contribució del 

74,17%. 
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Al dossier de l’Assemblea hi ha tota la informació detallada sobre els objectius i 

les accions de cada departament així com el pressupost detallat. 

 

S’aproven per unanimitat el pla d’accions i el pressupost pel 2019. 

 

6. Ratificació de la Declaració sobre Child Safeguarding i de 

l’actualització de la Política de Reserves 

 
La directora Marta Alberch explica els canvis que s’han fet en la Política de 

Reserves ja aprovada per la junta en la passada reunió del 21 de febrer i seguint 

les recomanacions d’Unicef. Aquest canvis són a) la creació d’una nova categoria 

de Reserves Voluntàries, “Valor net en llibres dels fons d’actius 

material/immobilitzats”; b) la seva definició com a els fons no monetaris que 

representen el valor net comptable dels actius però que no estan disponibles per 

a transferir a Unicef; c) actualització de la política cada 4 anys (abans era 2) i d) 

mantenir un nivell de reserves corresponents a les despeses d’explotació dels 6 

primers mesos de l’any (això ja ho havíem pactat així amb Unicef tot i que ells 

recomanaven només 3 mesos).  

 

Es ratifica per unanimitat la Política de reserves i es tornarà a revisar el 2022. 

 

També informa que la junta en la seva passada reunió del 21 de febrer va 

aprovar la Declaració sobre Child Safeguarding. Unicef demana a tots els 

comitès nacionals tinguin una declaració aprovada i signada i que es posi també 

en marxa un protocol per saber com prevenir i com actuar davant casos de des 

protecció quan tenim tracte directe amb infants. 

 

Es ratifica per unanimitat la Declaració de Child Safeguarding i es demana a la 

direcció que durant el 2019, prepari el protocol d’actuació. 

 

Al dossier de l’Assemblea, s’inclou el text complet de la Política de Reserves i de 

la Declaració de Child safeguarding.   

 

7. Informació dels projectes finançats pel Comitè.  
 

La Marta Alberch presenta els informes de progrés que s’han rebut dels 

projectes que es financen des del comitè.  

 

De la República del Congo, s’ha rebut l’informe explicant els principals resultats 

del 2018. Els serveis de salut han atès 950 persones (120 autòctons) per malalties 

comunes i van vacunar a 220 infants. En la campanya de registre de naixements, 

es van identificar i van rebre el corresponent certificat, 1.514 infants autòctons i 

350 bebès en el mateix moment de néixer. Pel que fa a l’educació, es van 

inscriure i van rebre material escolar 1.266 infants autòctons i en temes 

d’advocacia, es van formar a 90 representants locals i comunitaris en drets de les 

poblacions autòctones. 

 

De la República Centre Africana s’ha rebut l’informe temàtic de protecció a 

l’infant on s’inclou la nostra contribució. Durant el 2018, s’han alliberat 942 

menors associats a grups armats i se n’estan verificant 900 més. A més, 756 
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infants alliberat durant el 2017, van rebre suport per reincorporar-se a l’escola, a 

la formació vocacional o a activitats generadores d’ingressos. I, 121.514 menors 

es van beneficiar d’activitats recreatives a través de 97 espais amics de la 

infància. També 962 infants no acompanyats van ser identificats i se’ls va ajudar 

a retrobar-se amb al seva família. Unicef també va participar en l’elaboració dels 

informes pel Secretari de Nacions Unides sobre les violacions greus dels drets 

els infants registrant 224 menors víctimes de 298 incidents. 

Des de Bhutan, hem rebut l’informe temàtic en educació que és on s’inclou la 

nostra contribució per la millora de l’educació inclusiva. Durant el 2018, 650 

infants s’han beneficiat del serveis educatius per a infants amb discapacitat i 

s’han identificat dues escoles noves que ofereixen aquests serveis. També s’han 

format 40 professors en educació inclusiva, 60 en com avaluar i identificar 

precoçment discapacitats i 40 en normes d’educació inclusiva. I s’està elaborant 

el llenguatge de signes al Bhutan per donar accés a l’educació adaptada a més 

de 100 infants amb discapacitat auditiva. 

 

El passat mes de desembre es van enviar als tres projectes els fons 

corresponents al 2019: 75.000 € a Congo (fins el 2020), 75.000 € a Bhutan ( fins el 

2021) i 50.000 € a RCA (dins del programa temàtic de protecció a la infància). 

 

Al dossier de l’Assemblea s’hi inclou l’informe complet de cada programa. 

 

S’aproven per unanimitat els informes dels projectes presentats. 

 

8. Renovació dels membres de la junta. 
 

La M. Rosa Babot informa de la seva decisió de no continuar com a membre de 

la nostra junta.  Després de 25 anys de dedicació al nostre comitè, necessita 

dedicar-se a altres temes. 

 

L’Assemblea General aprofita per agrair-li tots aquests anys de dedicació a la 

tasca del nostre comitè en els quals ha estat Presidenta, Vicepresidenta i vocal 

demostrat el seu lideratge i compromís amb els drets dels infants.  

 

Així la junta quedaria formada per les següents persones: 

Laura Alvárez Mora, Marianela Aristot Mora, Rosa Castellón Sanchez, Elisa Fité 

Puig, Joan Rafael Micó Ibañez, Christiane Pablo Mora, Cinta Pallé Alis, Georgia 

Pont Garcia, Anna Sala Pellicer i Clara Sanmartí Augé. 

 

S’aprova per unanimitat la nova composició de junta i s’apodera la Sra. Marta 

Alberch Terrés per a que faci tots els tràmits necessaris davant els registres 

d’associacions i altres organismes per informar d’aquests canvis. 

 

S’informa als assistents a l’Assemblea General que aquesta baixa no comporta 

cap canvi en els càrrecs de la Junta, quedant de la forma següent: 

 

Presidenta     Laura Álvarez Mora     

Vicepresidenta    Maria Cinta Pallé Alís 

Tresorera    Christiane Pablo Mora    

Vocals     Marianela Aristot Mora 

Rosa Castellón Sánchez 
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Elisa Fité Puig 

Josep Rafael Micó Ibáñez 

Geòrgia Pont Garcia 

Anna Sala Pellicer 

Clara Sanmartí Augé  

Secretària    Marta Alberch  

 

 

9. Precs i preguntes 
 

Finalment, cal fer constar que no s’han realitzat més precs i preguntes al final de 

la sessió, sense perjudici d’algunes intervencions que s’han produït en el 

transcurs de la reunió per sol·licitar determinats aclariments i que han estat 

puntualment contestades. 

 

10. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió i nomenament 

d’interventor per a la redacció de l’acta, si s’escau 
 

Prèvia redacció i lectura de l’acta de la Junta i a proposta de la presidenta, 

s’aprova per unanimitat l’acta d’aquesta Junta i tots els presents i representats 

renuncien al dret a nomenar a un soci interventor per a l’aprovació de l’acta de la 

Junta. 

 

 

 

 

 

 

La Presidenta      La Secretària 
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2. COMPTES ANUALS 2019 

 
2.1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

 

Compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2019 i 2018, en euros. 

  
Capítol         31/12/2019 31/12/2018 

I Ingressos d'explotació   560.983,10 667.040,04 

1 Import net de la xifra de negocis   0,00 0,00 

2 Altres ingressos d'explotació   560.983,10 667.040,04 

          

          

II Despeses d'explotació       

1 
Consum de mercaderies, matèries primes i altres 
materials 1.711.534,84 408.342,73 

2 Despeses de personal       

   a) Sous, salaris   84.520,54 108.872,27 

   b) Càrregues Socials  12.927,93 16.784,73 

   c) Altres despeses de personal  520,17 0,00 

   d) Aportacions i dotacions per pensions     

3 
Amortització, deteriorament, i resultats per venda o 
baixa dels 

1.130,94 2.344,96   immobilitzats intangibles i tangibles  

4 Variació del deteriorament del circulant      

5 Altres despeses d'explotació   43.149,16 41.276,32 

  Total despeses d'explotació   1.853.783,58 577.621,01 

          

  Resultat de l'explotació   -1.292.800,48 89.419,03 

          

          

III Resultat Financer   1.254.830,52 -157.027,19 

  Resultat Financer   1.254.830,52 -157.027,05 

  Diferències de canvi   0,00 -0,14 

  Resultat de les operacions   -37.969,96 -67.608,16 

          

          

IV Altres Ingressos i Despeses no recurrents 0,00 0,00 

1 Altres ingressos i despeses no recurrents  0,00 0,00 

          

  Resultat abans impostos   0,00 0,00 

          

V Impost sobre beneficis   0,00 0,00 

          

          

          

  Resultat de l'exercici     -37.969,96 -67.608,16 
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2.2. BALANÇ DE L’EXERCICI 2019 

 

ACTIU    

 

ACTIU   

    2019 2018 

          

Immobilitzat (Nota 1)   12.226,05 0,93% 1.177.194,53 

Immoblilitzat Intangible  9.963,49   8.274,13 

  Despeses d'establiment 3.363,33   3.363,33 

  Pàgina Web 5.026,46   3.337,10 

  Altre immobilitzat intangible 1.573,70   1.573,70 

Immoblilitzat Tangible  37.192,59   36.068,00 

  Instal.lacions tècniques 2.704,32   2.704,32 

  Mobiliari 10.380,46   10.380,46 

  Equips informàtics 24.107,81   22.983,22 

Immobilitzat financer  1.071,49   1.173.338,18 

Amortització acumulada  -36.001,52   -40.485,78 

  Amort. Ac. Immob. Intangible -5.074,76   -8.075,06 

  Amort.Acum. Immob. Tangible -30.926,76   -32.410,72 

         

Existències (Nota 2)   0,00 0,00% 0,00 

          

Deutors (Nota 3)   48.245,31 3,66% 11.998,71 

  Deutors per vendes 0,00   0,00 

  Provisió per insolvències 0,00   0,00 

  Deutors diversos 48.245,31   11.998,71 

  Altres deutors 0,00   0,00 

         

Inversions Financeres a curt termini (Nota 4) 14.562,77 1,10%   

          

          

Tresoreria (Nota 5)   1.242.747,01 94,27% 225.828,32 

  Caixa  1.997,61   3.061,92 

  Bancs Euro 1.240.749,40   222.766,40 

          

Ajustaments per periodificació (Nota 6) 461,51 0,04% 287,41 

       

  TOTAL ACTIU 1.318.242,65   1.415.308,97 
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Comentari de les notes  

 

Nota 1 Immobilitzat intangible: Les despeses d’establiment són els imports 

satisfets per establir-se al nou local, estàn totalment amortitzades. S’ha invertit 

en un nova pàgina web, s’ha donat de baixa la anterior ja totalment amortizada i 

s’ha donat d’alta la nova. L’altre immobilitzat intangible correspon a aplicacions 

informàtiques: còpies seguretat, tallafocs, “disaster recovery” ..., que està 

totalment amortitzat. 

 Immobilitzat tangible: Instal·lacions tècniques són els imports satisfets per 

l’adequació al nou local i una part de les instal·lacions tècniques que vàrem 

recuperar de l’antic local com l’armari rack, switch, extintors, el mobiliari que ja 

està totalment amortitzat i els equips per a processos d’informació. 

 Immobilitzat financer: fiances a llarg termini del lloguer i de FEDA. 

 

Nota 2 Ja no disposem d’existències ni de productes Unicef ni de productes 

comprats en la campanya contra la sida.  

 

Nota 3 Corresponen als imports pendents de cobrament de deutors diversos, per 

factures de recaptació. 

 

Nota 4 Correspon al restant de valors no venuts durant el desembre de 2019. 

 

Nota 5 Correspon a la Tresoreria. 

 

Nota 6 Són despeses comptabilitzades en aquest exercici i que corresponen al 

següent. 
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2.2. BALANÇ DE L’EXERCICI 2019 

 

PASSIU   

 

PASSIU   

    2019 2018 

          

Romanent (Nota 1)   75.000,00 5,69% 75.000,00 

          

  1994-2008 99.359,00   99.359,00 

  2009 30.000,00   30.000,00 

  2011 -39.359,00   -39.359,00 

  2015 -15.000,00   -15.000,00 

          

          

Resultats d'exercicis anteriors (Nota 2) 37.969,96 2,88% 105.578,12 

          

Resultats de l'exercici (Nota 3) -37.969,96 -2,88% -67.608,16 

          

Subvencions (Nota 4)   9.078,37 0,69% 1.134.296,73 

          

          

Creditors (Nota 5)   12.942,30 0,98% 12.743,86 

  Per compres 10.746,79   9.675,02 

  Altres : CASS, salaris i govern 2.195,51   3.068,84 

          

          

Fons transferits en dipòsit (Nota 6) 1.116.348,52 84,68% 135.233,96 

          

          

Partides pendents d'aplicació (Nota 7) -605,59 -0,05% 9.218,15 

          

          

Ajustaments per periodificació (Nota 8) 105.478,75 8,00% 10.846,31 

          

          

          

          

  TOTAL PASSIU 1.318.242,35   1.415.308,97 
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Comentari de les notes  

 

Nota 1, Nota 2 i Nota 3: Resultats d’exercicis anteriors i Resultat de l’exercici, 

provenen de les plusvàlues i minusvàlues de la cartera. 

Nota 4: Import restant de les donacions en concepte d’accions i valors. 

 

Nota 5: Imports pendents de pagament a creditors diversos, Caixa Andorrana de 

Seguretat Social i nòmines. 

Nota 6  Correspon a la transferència pendent d’enviament a Unicef durant el 

2020, que forma part de l’any 2019 (Recursos Regulars: 126.734,58 € ), i l’import 

restant provinent de la venda de valors i accions serà transferit d’acord amb els 

criteris dels donants repartit en Recursos Regulars, Projectes i Emergències. 

Nota 7: valor negatiu ja que correspon a unes partides comprades per al seu 

repartiment en actes. 

Nota 8: corresponen a fons rebuts en diversos exercicis, i a una part de la venda 

de les accions i valors que s’han destinat a advocacia d’acord amb les 

instruccions dels donants. 
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2.3. INFORME DE L’AUDITORIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDENT (2 PÀGINES) 
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3. GESTIÓ ECONÒMICA DEL COMITÈ 

 
3.1. INGRESSOS 

 

INGRESSOS 2019 2018 variació respecte al 2018 

INDIVIDUALS       

CASH 554.459,72 251.220,56 120,71% 

Donacions 321.680,21 48.362,13 565,15% 

Altres donacions generals 8.397,83 3.403,23 146,76% 

Donacions no sol.licitades 306.610,98 38.558,00 695,19% 

Inspired Gifts 6.633,40 6.400,90 3,63% 

Polseres i donatius web 38,00 
                                      

-      
! 

        

Actes i Events 95.014,89 54.997,43 72,76% 

Encants 81.050,51 43.174,12 87,73% 

Campanya anual 13.964,38 11.823,31 18,11% 

        

Loteria 2.980,00 4.800,00 -37,92% 

Loteria 2.980,00 4.800,00 -37,92% 

        

Emergències 12.000,00 30.000,00 -60,00% 

Emergències 12.000,00 30.000,00 -60,00% 

        

SOCIS 108.180,00 113.061,00 -4,32% 

Quotes socis 108.180,00 113.061,00 -4,32% 

        

HERÈNCIES I LLEGATS 14.604,62 
                                      

-      
  

Llegats 14.604,62 
                                      

-      
  

        

KEY INFLUENCERS 113.286,47 137.682,78 -17,72% 

GRANS DONANTS 89.000,00 124.000,00 -28,23% 

Grans donants 89.000,00 124.000,00 -28,23% 

        

FUNDACIONS 13.143,87 2.528,75 419,78% 

Fundacions 13.143,87 2.528,75 419,78% 

SOCIETAT CIVIL I NO 
LUCRATIVES 

11.142,60 11.154,03 -0,10% 

Esports 
                             

954,00    
                                      

-      
  

Federacions 0,00 1.093,03 -100,00% 

BCA 10.000,00 10.000,00 0,00% 
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Altres 188,60 61,00 209,18% 

        

BUSINESS 96.435,74 89.790,09 7,40% 

EMPRESES 96.435,74 89.790,09 7,40% 

Convenis Vises 63.055,26 66.292,46 -4,88% 

Conveni Hotels 8.280,69 16.368,27 -49,41% 

Conveni Restaurants 171,03 480,56 -64,41% 

STA 120 0,00 848,00 -100,00% 

Neus del Valira, S.A. 11.060,00 
                                      

-      
  

Altres convenis 13.748,76 5.680,80 142,02% 

Soci corporatiu 120,00 120,00 0,00% 

        

GOVERN 40.000,00 40.000,00 0,00% 

Subvenció MI Govern 40.000,00 40.000,00 0,00% 

        

ALTRES VIES D'INGRESSOS 1.214,84 171,89 606,75% 

Ingressos extraordinaris 
                                      

-      
                                      

-      
 

Ingressos Extraordinaris 
                                      

-      
                                      

-      
  

Ingressos d'exercicis anteriors 
                                      

-      
                                      

-      
! 

        

Ingressos financers 169,84 171,89 -1,19% 

Interessos 169,84 171,89 -1,19% 

Diferències positives de canvi 
                                      

-      
                                      

-      
  

        

Beneficis procedents Immob. 
Tangible 

1.045,00 
                                      

-      
  

Impresora 1.045,00 
                                      

-      
  

        

NO SUBJECTE A 
CONTRIBUCIÓ 

61.701,17 58.755,83 5,01% 

        

Subvenció rebuda de Unicef - PFP 7.516,70 7.064,89 6,40%  

Campanya Anual 
                         

6.208,72    
                         

6.130,00    
1,28%  

Socis 
                         

1.307,98    
                             

934,89    
39,91%  

Subvencions actes concrets 54.184,47 51.690,94 4,82% 

Educació Participació  
                                      

-      
794,07 -100,00% 

MAF 11.023,43 11.059,56 -0,33% 

Subvenció Post Grau 2.577,81 2.155,93 19,57% 

Advocacy: Hble.Comú de St. Julià 5.053,85 
                                      

-      
  

Advocacy: Particulars 150,73 349,27 -56,84% 

Capses Bombons  2.870,00 2.490,72 15,23% 
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Subvencions vàries 4.962,39 5.269,86 -5,83% 

Assegurança despatx 278,53 277,04 0,54% 

Financera Assegurances Ioga 
                                      

-      
1.125,28 -100,00% 

Sunrise Medical Cadires Jordania 
                                      

-      
28.169,21 -100,00% 

Annual Meeting 27.267,73 
                                      

-      
  

TOTAL INGRESSOS 867.097,94 577.621,15 50,12% 

 
El total d’ingressos de l’exercici 2019 ha estat de 867.097,94 €, que es 

distribueixen de la manera següent: 

 

 2019 % al total 2018 % al total 

Recaptacions      752.181,93    86,75%      448.693,43    77,68% 

Subvenció Govern       40.000,00    4,61%       40.000,00    6,92% 

Subvencions 
funcionament       61.701,17    7,12%       58.755,83    10,17% 

Emergències       12.000,00    1,38%       30.000,00    5,19% 

Altres vies d’ ingressos         1.214,84    0,14%            171,89    0,03% 

      867.097,94           577.621,15      

 

 

Els ingressos respecte de l’any 2018 s’han incrementat en un 50,12%. Els 

ingressos subvencionats en un 5,01 % però no afecten la contribució final.  

 

Recaptacions 

En aquest capítol es recullen tots els ingressos procedents de donatius de 

particulars, empreses, entitats no lucratives, fundacions... 

Donacions. S’han incrementat un 565,15 % per les donacions no sol.licitades que 

han augmentat un 695,19%.  

Actes i esdeveniments Increment d’un 72.76 % respecte al 2018. 

Loteria. Aquest any se’n ha venut un 37,92 % menys que l’any 2018. 

Socis. La partida ha disminuït en un 4,32 %respecte al 2018, amb 10 socis nous, 1 

increment de quota, 2 disminucions de quota i 24 baixes (9 per defunció, 3 per 

jubilació, 3 per marxar a viure a l’estranger i la resta per motius econòmics). 

Grans donants. Ha disminuït un 28,23 %, 2 donants han disminuït la seva 
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aportació, 1 donant nou ha fet una aportació i 1 donant no ha fet cap aportació. 

Fundacions: S’ha incrementat en un 419,78 %, una fundació no ha fet cap 

aportació, ja que els ingressos provenien dels interessos bancaris d’un dipòsit, 

l’altra fundació ha fet l’aportació del 2018 durant el març del 2019, i la del 2019 al 

desembre, i ara tenim una tercera fundació. 

Societat Civil i no Lucratives. S’han rebut ingressos per un total de 11.142,60 

euros, un 0,10% menys que al 2018, inclou les donacions de federacions, escoles 

i del Basquet Club Andorra.  

Empreses. S’ha assolit l’import de 96.435,74 €, un 7,40% més que l’any 2018, per 

la incorporació d’una nova empresa. La disminució més significativa ha estat en 

el conveni amb els restaurants i el conveni amb els hotels. 

Subvenció de Govern/Administracions Públiques 

La Subvenció del Govern rebuda aquest any per destinar al projecte de Congo ha 

estat de 40.000 €, igual que el 2018. 

No s’han rebut donacions ni col·laboracions d’altres administracions públiques. 

Emergències  

S’ha rebut un 60,00 % menys que l’any anterior. Els fons provenen de la 

Plataforma d’ONGs, d’una fundació i de donants particulars. S’ha obert una 

emergència per el Cicló Idai a Moçambic, una de les fundacions a aportat diners 

per Sri-Lanka, i el Comitè ha enviat fons propis de donacions per Refugiats 

sirians a Jordania. 

Altres vies d’ingressos 

Ingressos extraordinaris i ingressos financers  

Aquest capítol (169,84 €) suma els interessos de dipòsits financers realitzats 

durant l’any; no hi ha ingressos extraordinaris 

Beneficis procedents de l’immobilitzat tangible 

Corresponen a la represa de la impresora existent per l’adquisició d’una 

impresora nova per part de l’empresa subministradora. 

Subvencions de funcionament  

Els ingressos d’aquest capítol recullen totes les aportacions que els donants 
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especifiquen com s’han d’utilitzar i principlament són per a projectes a Andorra o 

subvencions que rebem d’Unicef. L’augment o disminució d’aquest compte no 

afecta la contribució final. 
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3.2. DESPESES 

 

DESPESES 2019 2018 variació respecte al 2018 

Serveis exteriors 22.910,53 24.842,25 -7,78% 

Lloguer despatx 6.394,20 6.380,69 0,21% 

Manteniment pàgina web 245,58 902,88 -72,80% 

Reparació i manteniment despatx 247,20 117,56 110,28% 

Reparacions i manteniments equips 
inf. 

1.106,72 1.202,34 -7,95% 

Serveis d’auditoria 4.514,40 4.514,40 0,00% 

Serveis de professionals 
independents  varis 

615,60 3.271,69 -81,18% 

Personal d'Agentas 4.569,24 2.744,43 66,49% 

Transport 177,65 
                                      

-      
  

Electricitat 554,68 551,88 0,51% 

Material de despatx 1.432,20 1.436,78 -0,32% 

Telèfon 1.786,98 1.735,78 2,95% 

Subscripcions premsa 338,06 334,84 0,96% 

Correus 53,24 59,30 -10,22% 

Relacions públiques 102,41 820,49 -87,52% 

Desp. Neteja 3,18 
                                      

-      
  

Assegurança  Visa Unicef 45,00 45,00 0,00% 

Memòria 724,19 724,19 0,00% 

        

Despeses recaptació 22.066,85 2.611,84 744,88% 

Desp. Encants 9.801,23 1.200,10 716,70% 

Desp. Recaptació diverses 1.968,62 1.196,18 64,58% 

Advocacia i Educació 555,78 
                                      

-      
  

Campanya Anyal 8.679,31 
                                      

-      
  

BCA 0,00 215,56 -100,00% 

25 è Aniversari 1.061,91 
                                      

-      
  

        

Despeses de personal 95.091,70 123.583,62 -23,05% 

Remuneracions personal 81.880,10 84.544,21 -3,15% 

Indemnitzacions  personal 
                                      

-      
22.454,63 -100,00% 
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Càrrecs socials 12.691,43 16.584,78 -23,48% 

Altres despeses de personal 
                             

520,17    
                                      

-      
  

        

Despeses financeres 6.417,17 248,69 2480,39% 

Comissions bancàries 6.417,17 248,55 2481,84% 

Diferències negatives de canvi 
                                      

-      
0,14   

        

Despeses extraordinàries 0,00 0,00   

Despeses exercicis anteriors 
                                      

-      
                                      

-      
  

        

Dotació a l’amortització de 
material 

2.175,94 2.344,96 -7,21% 

Amortització de material 2.175,94 2.344,96 -7,21% 

        

NO SUBJECTE A 
CONTRIBUCIÓ 

61.701,17 58.755,83   

        

Subvenció rebuda de Unicef - PFP 7.516,70 7.064,89   

Campanya Anual 
                         

6.208,72    
                         

6.130,00    
  

Socis 
                         

1.307,98    
                             

934,89    
  

        

Subvencions actes concrets 54.184,47 51.690,94 4,82% 

Educació Participació  
                                      

-      
794,07 -100,00% 

MAF 11.023,43 11.059,56 -0,33% 

Subvenció Post Grau 2.577,81 2.155,93 19,57% 

Advocacy: Hble.Comú de St. Julià 5.053,85 
                                      

-      
  

Advocacy: Particulars 150,73 349,27 -56,84% 

Capses Bombons  2.870,00 2.490,72 15,23% 

Subvencions vàries 4.962,39 5.269,86 -5,83% 

Assegurança despatx 278,53 277,04 0,54% 

Financera Assegurances Ioga 
                                      

-      
1.125,28 -100,00% 

Sunrise Medical Cadires Jordania 
                                      

-      
28.169,21 -100,00% 

Annual Meeting 27.267,73 
                                      

-      
  

        

Transferències per projectes i 
emergències 

656.734,58 365.233,96 79,81% 

Emergències 30.000,00 30.000,00 0,00% 

Buthan 75.000,00 75.000,00 0,00% 

Congo Brazzaville 75.000,00 75.000,00 0,00% 
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República Centre Africana 75.000,00 50.000,00 50,00% 

Recursos regulars 401.734,58 135.233,96 197,07% 

        

TOTAL DESPESES 867.097,94 577.621,15 50,12% 

       

RESULTAT DE L’EXERCICI 0,00 0,00   

 

 

DESPESES   

El total de les despeses de l’exercici 2019 ha estat de 867.097,94 € amb un 

increment del 50,12 % respecte l’exercici 2018. Les transferències a UNICEF han 

estat de 656.734,58 €, un 79,81 % més que l’any anterior. 

 

 2019 % al total 2018 % al total 

Despeses subvencionades     61.701,17    7,12%    58.755,83    10,17% 

Transferències per projectes   656.734,58    75,74%   365.233,96    63,23% 

Despeses de funcionament   148.662,19    17,14%   153.631,36    26,60% 

   867.097,94        577.621,15      

 

Per analitzar els comptes de despeses, cal fer-ne la valoració individualitzada i 

definir els que comporten costos de funcionament del Comitè. 

Despeses subvencionades 

Són les derivades de tots els projectes de formació, participació i alguns actes del 

Comitè realitzats a Andorra pagats per patrocinadors, com ara les despeses de 

l’Observatori de la Infància, despeses de viatges a les reunions d’Unicef, 

l’assegurança del despatx i altres subvencions. No afecten la contribució perquè 

els ingressos i les despeses són els mateixos. 

Transferències per projectes  

Inclouen les transferències per projectes (225.000,00 €), les transferències a 

Recursos Regulars (401.734,58 €) i les transferències a Emergències (30.000,00 €) 

i representen el rendiment real de la nostra tasca, amb un traspàs del 81,54 % 

dels fons.  
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Despeses de funcionament 

Si s’exclouen els dos capítols precedents del total de les despeses, la xifra restant 

correspon a les despeses de funcionament – les pròpies del comitè -, que han 

estat de 148.662,19 €, un 3,23 % menys que l’any 2018. Les partides més 

significatives són les corresponents a despeses de personal (95.091,70 €), de 

serveis exteriors (22.910,53 €). Les despeses de recaptació han estat de 21.511,07 

€, un 723,60 % més que l’anterior, s’hi inclouen les despeses de l’Annual Meeting 

pagades pel Comitè, les del 25è Aniversari i el 20% dels Encants del Plaza. Les 

despeses de sensibilització han estat de 555,78 €. 

 

 2019 % al total 2018 % al total 

Despeses recaptació      22.066,85    14,79%      2.611,84    1,70% 

Despeses sensibilitzacio         555,78    0,37%     

Serveis exteriors     22.910,53    15,35%    24.842,25    16,17% 

Despeses personal     95.091,70    63,73%   123.583,62    80,44% 

Amortitzacions, Pèrdues Immobilitzat, Desp. 
Exercicis Anteriors, serveis bancaris, 
provisions insolvències       8.593,11    5,76%      2.593,65    1,69% 

Total despeses funcionament   149.217,97        153.631,36      

 

 
El capítol de Despeses de personal ha disminuit un 23,05 % respecte al 2018. 

Quant als serveis exteriors (percentatges respecte al 2018), inclouen: 

-  Lloguer: 6.394,20 € (0,21%) 

-  Serveis d’auditoria: 4.514,40€ (0,00%) 

- Personal d’Agentas: 4.569,24 € (66,49%) 

- Telèfon: 1.786,98 € (2,95%) 

-  Material de despatx: 1.432,20 € (-0,32%) 

-  Memòria: 724,19 € (0,00%) 
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Els imports corresponents a les transferències enviades a UNICEF són: 

Total Altres recursos:   225.000,00 € (34,26 %) 

Subvenció Govern       40.000,00 € 

 Fons del Comitè   185.000,00 € 

Recursos regulars   401.734,58 € (61,17%) 

Emergències      30.000,00 €  (4,57%)   
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3.3. CONTRIBUCIÓ A L’UNICEF 

 

 

 2019 2018 2017 2016 

Ingressos per donacions, 
actes,emergències i Govern 

   
804.181,93    

   
518.693,43    

   
598.791,63    

   
612.139,73    

Subvenció funcionament + interessos 
     
62.916,01    

     
58.927,72    

     
26.488,48    

     
12.661,65    

Total ingressos 
   
867.097,94    

   
577.621,15    

   
625.280,11    

   
624.801,38    

Contribució a UNICEF 

   
656.734,58    

   
365.233,96    

   
470.301,60    

   
483.314,41    

81,54% 70,39% 78,51% 78,93% 

Retenció 18,46% 29,61% 21,49% 21,07% 

 

Contribució del Comitè 

La contribució del Comitè ha estat de 656.734,58 €, un 79,81% més que l’any 

2018, que va ser de 365.233,96 €. Pel que fa a la distribució, ha estat la següent: 

Contribució total                         656.734,58 € 

Recursos regulars totals            401.734,58 € 

Bhutan (2020)                75.000,00 € 

Congo (2020)                75.000,00 € 

República Centre Africana (2020)              75.000,00 € 

Emergències (Cicló Idai a Moçambic, Atemptats a Sri Lanka, 

i Refugiats Sirians a Jordania)                    30.000,00 € 

 

Contribució del Govern a UNICEF  
 

La contribució del Govern al 2019 (100.000,00 €) ha estat d’un 11,60 % menys que 

el 2018 (113.124,83 €), distribuïts de la següent manera: 

Contribució general    25.000,00 € 

Contribució al projecte a Buthan    75.000,00 € 

 

Contribució global 

 
L’aportació global d’Andorra al Fons de les Nacions Unides per a la Infància 

(UNICEF) ha estat de 756.734,58 € que inclou la quantitat transferida pel Comitè i 

la contribució voluntària del Govern.   
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4. MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019 

 

4.1. RECAPTACIÓ. RESULTATS I ACTIVITATS   

 
 

 

 

Els fons recaptats durant l’any 2019 són de 804.181,93 €, un 55,04% més que l’any 

anterior. Aquest increment es deu a la recepció de donacions no sol·licitades 

provinents de donacions inter-vivos, d’una herència, dels Encants i d’algun nou 

conveni amb empreses i fundacions que es detallaran a continuació. Han disminuït  

les partides de socis, d’emergències, de grans donants i el conveni One Chance For 

Children amb hotels. La de societat civil i la de les administracions públiques s’ha 

mantingut estable.   

 

En els quadres següents,  podem observar el pes de cada audiència sobre el total 

recaptat. 
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A continuació analitzem l’evolució de cada audència. 

 

INDIVIDUALS: 

Segons el IMPACT Plan d’UNICEF, aquí s’hi inclouen totes les accions destinades 

a particulars com són les donacions, els actes i esdeveniments, la campanya 

anual incloses en l’apartat de Cash i donatius rebuts a través dels socis. 
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CASH 

En aquest apartat s’inclouen les donacions rebudes, els actes de recaptació 

organitzats pel comitè, la loteria i els donatius per emergències. 

 

Donacions 

Altres donacions en general. Inclou els donatius de particulars que aquest any 

han arribat a 8.435,83 € (un 147,88% més que l’any 2018). 

Donacions no sol·licitades. Inclou aquells ingressos que es fan sense que el 

Comitè hagi fet una gestió personalitzada. Aquest any s’han rebut donacions no 

sol·licitades per un total de 306.610,98 € (un 695,19% més que l’any anterior). 

Aquest ingressos són part de la venda de la cartera de valors. 

Inspired Gifts, regals que salven vides. Inclou donacions que es destinen a la 

compra de subministraments reals. Aquest any 2019 s’han rebut donacions per 

IG d’un import de 6.633,40 € que representa un increment del 3,63% respecte 

respecte l’any 2018. S’hi inclou la donació de l’Associació de Bancs d’Andorra, de 

particulars, de la campanya anual del 2018 però rebut el 2019, alguns particulars i 

la recaptació de les guardioles de l’acció Els teus estalvis no havien arribat mai 

tant lluny. En el quadre següent s’informa dels subministraments escollits: 
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INSPIRED GIFTS packs unitats

vacunes contra el tetanus 611       12.220           

1 bomba d´aigua 1            1                      

tractament contra la desnutrició 25          3.750              

mantes 214       214                 

kits primers auxilis 44          44                    

escola en una maleta 7            7                      

bicicleta 1            1                      

90 Bosses de llet terapèutica 1            90                    

150 sobres d´aliment terapèutic 1            150                 

20 vacunes contra el xarampio 20          240                 

20 vacunes contra la poliomielitis 20          400                 

20 vacunes contra la tuberculosi 20          400                 

Pack reanimació nadons 36          36                     

 

Actes 

Dins de l’apartat d’Encants, s’inclouen les edicions dels Encants Vintage (maig, 

novembre i la botiga oberta des del mes de febrer), els Vide Dressing de La 

Massana (maig i octubre) i l’edició especial dels Encants del Plaza (novembre i 

desembre). En total s’han aconseguit 81.050,51 €, un 87,73% més que l’any 

anterior. 

En el marc de la campanya anual s’han organitzat diferents actes com el concert 

de Nexeum, els tallers per infants amb l’Hotel Roc Blanc, l’exposisicó La Classe 

del No demà i altres accions per rebre donatius de particulars. S’han recollit 

6.215,38 €, un 47,43% menys que el 2018, però cal tenir en compte que en el marc 

de la campanya s’han fet altres accions amb grans donants i amb fundacions. 

Durant la Reunió Anual de Comitès Nacionals que va tenir lloc el mes d’octubre, 

es va convidar als donants Top 10 a assistir al sopar i es van recaptar un total de 

7.749 €. 

 

Loteria 

Aquest 2019 s’ha venut loteria per valor de 2.980 € de donació, un 37,92% menys 

de benefici que l’any anterior. Tot i fer menys loteria que els darrers anys, la 

darrera setmana ens van retornar molts talonatis a amitges i no es van poder 

recolocar. 
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Emergències 

Durant el 2019, la Plataforma d’ONG va obrir emergència per la campanya pel 

cicló Idai a Moçambic i països veïns i vam rebre 5.000 per aquesta campanya que 

es van complementar amb fons propis i de particulars… També vam rebre una 

donació d’un particular per enviar a la cmpanya d’emergència pels atemptats que 

van tenir lloc a Sri Lanka.   

 

SOCIS  

En aquest apartat, s’inclouen els ingressos corresponents a socis. L’import total 

aquest 2019 ha estat de 108.180 €, un 4,32% menys que l’any 2018. Aquest any hi 

ha hagut 5 socis nous (14 l’any 2018, la meitat provinents de la campanya de 

telemarqueting), 1 increments de quota (2 l’any 2018), una disminució de quota 

(0 l’any 2018) i 8 baixes de soci (22 l’any 2018). De les 8 baixes, 5 són per 

defunció.  

 

HERENCIES 

Aquest 2019, s’ha rebut una herència d’un soci per un import total de 14.604,52 €. 
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KEY INFLUENCERS: 

Segons el nou IMPACT Plan d’UNICEF, aquí s’hi inclouen totes les accions 

destinades a grans donants (Mid Level Donors segons la classificació d’UNICEF), 

a fundacions i a la societat civil. 
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GRANS DONANTS 

Aquest any han arribat a un import de 89.000 €, un 28,23% menys que l’any 2018.  

 

SOCIETAT CIVIL I NO LUCRATIVES 

En aquest apartat s’hi inclouen els actes o acords de col·laboració que es fan amb 

clubs d’esports, amb associacions d’empresaris o culturals o altres entitats que 

formen part del teixit de la societat civil del nostre país. L’import total recaptat 

durant el 2019 ha estat de 11.142.60 €, un 0,10% menys que l’any anterior.  

 

FUNDACIONS 

En aquest punt s’hi inclouen les donacions que es reben de fundacions. L’import 

rebut aquest 2019 ha estat de 13.143,67 €, un 419,78% més que l’any anterior. 

S’ha rebut donacions de la Fundació Billac i la del Museu Carmen Thyssen 

Andorra. 
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EMPRESES 

Segons el nou IMPACT Plan d’UNICEF, aquí s’hi inclouen totes les accions 

destinades a empreses. 

Els ingressos rebuts gràcies als convenis signats amb empreses i donatius han 

arribat a 96.435,74 €, que representen un increment del 7,40% respecte l’any 

2018. 
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Convenis. La major part dels convenis amb empreses han baixat aquest 2019 a 

excepció de Caldea (gràcies a que s’ha rebut el donatiu del 2019 i del 2018) i el 

nou de GrandValira que va organitzar un brunch solidari. Els convenis amb Crèdit 

Andorrà i Morabanc de les targetes solidàries baixen un 1,95% i un 16,14 % 

respectivament. El que més baixa és el conveni One Chance for Children amb 

hotels especialment per la gran baixada dels hotels del Grup Plaza. La partida 

d’Altres convenis inclouen petites col·laboracions com Centre Comercial River, 

Transports Tot, Andorra Telecom i Mercacenter. 

Donacions d’empreses. Aquest 2019 les donacions d’empreses han estat de 1.200 

€ (mateix import que el 2018). Aquesta partida inclou les empreses que 

col·laboren a través del conveni Multiplica per la infància. 
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ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

Segons el nou IMPACT Plan d’UNICEF, aquí s’hi inclouen totes les accions 

destinades a les administracions públiques com les subvencions demanades i 

rebudes per part del Govern i altres donacions i col·laboracions amb els comuns. 

Pel que fa a la subvenció de Govern pel projecte al Congo, s’han rebut 40.000 €, 

mateix import que l’any anterior. 
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4.2. SENSIBILITZACIÓ. RESULTATS I ACTIVITATS   

 

 

En aquest apartat es resumeixen les activitats que s’han dut a terme en l’area de 

sensibilització que inclouen accions per a la promoció de la participació infantil, 

l’educació en drets de la infància (CRE) i la protecció i millora dels drets dels 

nens, nenes i adolescents del nostre país. 

 

Parròquies Amigues de la Infància 

Durant aquest 2019, Unicef Andorra i els comuns han començat a treballar en la 

renovació de la certificació de Parròquia Amiga de la Infància. Aquestes són 

algunes de les recomanacions sobre les quals hem començat a treballar: 

• Marc de compromís dels comuns en la garantia de la protecció dels drets 

dels infants, 

• 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,  

• Pressupost específic i sensible a la infància  

• Compromís de tots els comuns amb el Reglament del Lleure   

• Millorar la senyalització i visualització  de les accions sorgides dels 

Consells Infantils 

• Inclusió d’establiments  amb distintiu “Amics de la Infància”   

• Informe periòdic sobre l’estat de la infància a la parròquia. 

 

Consells d’Infants Comunals 

Durant el mes de setembre i desembre del 2019, Unicef Andorra ha realitzat més 

de 35 tallers a les escoles andorranes, per on han passat gairebé 700 alumnes, 

d’edats compreses entre 9 i 12 anys, 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.   

S’observa que les inquietuds dels infants solen ser molt similars tot i viure en 

diferents parròquies. Aquests són alguns dels temes que comenten més sovint: 
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- Parcs infantils en espais tancats, amb equipaments moderns i adaptats als 

seus hobbies (per exemple, un paintball) 

- Carrers més nets, lliures d’excrements i orins de gossos i/o espais 

exclusius per als animals de companyia 

- Carrils bici millor senyalitzats i que protegeixin tant a ciclistes com a 

vianants 

- Desenvolupar activitats participatives que afavoreixin el reciclatge i la 

protecció del medi ambient 

-  Desenvolupar activitats intergeneracionals com Tallers de Cuina entre 

gent gran i infants 

 

Els Consells d’Infants que es realitzen anualment a les 7 parròquies del principat 

són un espai on els nens i nenes analitzen, reflexionen, dialoguen i consensuen 

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. 

És un espai on els Comuns es comprometen a escoltar les veus i les opinions 

dels infants i a portar a terme, en la mesura del possible, les seves iniciatives i 

millores. 

Presentació de l’ Observatori de la infància 

Un any més, UNICEF Andorra  i el Centre de Recerca Sociològica van presentar 

noves dades de l’Observatori de la Infància. 

 

En aquesta actualització s’inclouen dades actualitzades de 16 indicadors. Això vol 

dir que dels 68 indicadors que Unicef creu necessaris per poder ver una valoració 

la més acurada possible del benestar infantil en els països desenvolupats, ja se 

n’estan obtenint 52 i en queden 16  de pendents (alguns perquè al nostre país no 

són de rellevància).  

 

Punts a destacar:   

• Necessitat de dades amb informació recent i/o que es consideren importants 

per poder conèixer i, si cal, millorar el benestar de la infància a Andorra. Com 

a exemple, no s’han pogut actualitzar les dades sobre benestar material, estils 

de vida o benestar subjectiu. Conèixer aquesta informació permetria que la 

societat fos conscient de la situació en la qual ens trobem i a més facilitaria 

als actors implicats vetllar pel benestar dels infants, la preparació 
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d’actuacions en matèria de prevenció i sensibilització per millorar aquestes 

problemàtiques. 

• Algunes dades demogràfiques, especialment les de natalitat i població menor 

de 18 anys ja que Andorra es troba molt per sota de la mitjana de la Unió 

Europea Aquests indicadors ens fan recomanar que es prenguin mesures per 

a corregir aquest desequilibri i legislar per posar en pràctica incentius per a 

les famílies  que ens ajudin a garantir l’estat del benestar. 

• Sí que es van poder actualitzar algunes de les dades sobre educació i infància 

i discapacitat i els resultats, mostren millores en general.  

• En aquesta actualització, tornem a destacar les dades sobre infància 

vulnerable amb els indicadors sobre menors víctimes de violència en l’àmbit 

familiar, sobre adolescents víctimes de violència psíquica o física en l’àmbit 

escolar i sobre els menors víctimes de delictes contra la llibertat. En tots els 

casos, indicar que els increments poden ser deguts al fet que en haver-hi més 

sensibilització, més casos es denuncien i no es pot assegurar que signifiqui 

un augment de la violència, ja que abans potser es produïen però no es 

denunciaven i les disminucions podrien mostra que la sensibilització 

començaria a obtenir resultats. 

Per acabar, les recomanacions principals a tenir en compte van ser, d’una banda, 

la necessitat i el compromís de facilitar dades de tots els indicadors que 

s’inclouen en l’Observatori i el més actualitzades i centralitzades possibles (com a 

exemple, dades sobre la salut dels infants)  i, d’altra banda, ja aprovada la nova 

llei sobre els drets dels infants i adolescents, treballar ràpidament en tots els 

reglaments i en el pla nacional de la infància que pugui aprofundir amb més 

detall en la situació dels infants que poden ser més vulnerables i que garanteixi 

les mesures socials adequades per garantir l’estat del benestar dels infants i les 

seves famílies. 

 

L’Assetjament Escolar - Setmana de la Infància 

Del 16 al 20 de desembre del 2019,  es va organitzar la quarta edició de la 

Setmana de la Infància d’Unicef amb Ràdio i Televisió d’Andorra. En aquesta 

edició, el tema escollit va ser l’assetjament escolar, que segons dades de la Unió 

Europea, afecta 1 de cada 4 menors. 

Així tots els programes de producció pròpia de RTVA van comptar amb  

convidats que, des de diferents perspectives, van posar sobre la taula com 



 44 

prevenir, detectar , actuar i superar el BULLYING i van analitzar els resultats 

publicats de l’enquesta de Convivència Escolar. 

Es va comptar amb la participació dels mateixos estudiants en la resolució 

d'aquesta problemàtica, ja que és imprescindible per a frenar l'abús,  i cada 

vegada són més els qui consideren que la unió entre companys és la mesura més 

efectiva. 

 

World Children Days – Dia Internacional de la Infància 

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. 

El Principat es va pintar de blau en solidaritat amb els nens i nens més 

desfavorits i vulnerables. Com? Fent o vestint alguna peça blava a l’escola, als 

carrers, als mitjans de comunicació, o en els camps d’esports i compartint-lo amb 

el hashtag #GoBlue.  

Organismes públics (Consell General, Govern, el Raonador del Ciutadà, 

Bombers), Comuns (departaments i punts joves) escoles (bressol, de primària i 

secundària, batxillerat, formació professional i universitària), empreses 

(Necomplus, Hotansa),  partits polítics, mitjans de comunicació (RTVA, Bon dia), 

comerços (Establiments Garrallà, Ubag), federacions i club esportius, entitats 

bancàries, escoles d’idiomes, l’Institut de Música i l’Escola D’Art, el Museu 

Thyssen, els Castellers d’Andorra, i molts més col·laboradors a través de les 

xarxes socials van alçar la seva veu per un día, per a tots aquells infants que no 

ho poden fer. 

 

Llei sobre els drets dels infants i els adolescents 

A escala nacional, el Consell General en la seva sessió del dia 15 de febrer del 

2019 va aprovar la Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels 

infants i els adolescents. 

Aquesta llei implica la creació de la Comissió nacional de la Infància i 

l'Adolescència, s'estableix la necessitat que el Govern aprovi com a mínim cada 4 

anys un Pla nacional de la infància i l’adolescència , la creació del Consell 

Nacional de la Infància i l'Adolescència, la creació d'un registre unificat de 

maltractaments , la modificació de la llei del voluntariat d'Andorra, entre altres 

punts. 
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Durant el 2019 hem seguit de prop el compliment dels terminis per a la seva 

execució. 

 

COPEC ( Comissió de Participació d'Entitats Cíviques) 

S’ha pres part en la 4a i 5a  reunió de la Comissió de Participació d'Entitats 

Cíviques (COPEC) en l'àmbit de serveis socials i sociosanitaris que es van 

celebrar al febrer i el desembre del 2019. Durant les mateixes es van presentar 

per part del Govern, diferents accions relacionades amb l’atenció a la infància i 

adolescència.   

 

Formació en Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

Durant aquest 2019, 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, es van 

realitzar 22 tallers, on 290 alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO van treballar per 

partida doble, l'ODS núm. 4, "L'educació de qualitat"  i l'ODS núm.16, “Pau, 

Justícia i Institucions Sòlides”. 

L’objectiu d’aquesta formació ha estat acostar als infants i adolescents d'Andorra 

les competències, els valors i les actituds que els permetin actuar de manera 

responsable per a la consecució d'una vida sostenible, pacífica, pròspera i 

equitativa del món per a tothom, ara i en el futur. 

 

Voluntariat 

Amb l’objectiu d’ampliar el coneixement sobre el mandat d’UNICEF, i a mitjà 

termini un major coneixement i implicació de la societat vers UNICEF, durant el 

2019 s’ha signat convenis de col·laboració amb la Universitat d’Andorra i amb 

l’Escola d’Administració Hotelera Vatel, per promoure el voluntariat universitari a 

favor dels drets de la infància. 

Amb el mateix objectiu, s’han establit projectes de treball conjunt amb el Centre 

de Formació Professional d’Andorra a partir del TÀNDEM, i amb l’Escola 

Andorrana de Batxillerat, amb els del PAS (projecte d’Actuació i Servei)  i del CAS 

(Creativitat, Acció i Servei). 

Amb la nova web, ja es podem publicar ofertes de voluntariat i rebre 

compromisos d’interés per part de la societat andorrana. 
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Promoció i difusió dels drets dels infants/ Publicacions 

Les publicacions d'UNICEF exerceixen una funció fonamental en el compliment 

del mandat de l'organització en favor de la promoció dels drets de la infància i és 

per això que des del 2019 es pot trobar a la nostra web el següent material:  

“Guia per a la prevenció de l’assetjament escolar” : una guia especialment 

adreçada al col·lectiu de pares i mares de fills en edat escolar. 

“Catàleg Recursos Educatius 2019-2020” : la nostra proposta educativa per a 

entitats vinculades a la infància i l’adolescència. 

“Curs de detecció de l’abús sexual infantil en l’àmbit de l’esport per a 

professionals” : curs que té com a objectiu fonamental ajudar als professionals 

de l’esport a identificar situacions i indicadors de malestar en els infants amb qui 

entra en contacte en l’àmbit de l’esport i a transmetre les seves sospites o 

preocupacions a les autoritats pertinents. 

 

VOTA PER MI:  Eleccions General i Comunals 2019  

Durant el 2019, el Principat ha viscut unes eleccions generals i unes comunals i 

hem aprofitat des del comitè a fer arribar a totes les candidatures un informe 

amb les nostres recomanacions en matèria d'infància : centrades en els àmbits 

de la pobresa infantil, de la inversió en infància, de la promoció de la participació 

infantil, de l’accés a una educació i serveis de salut de qualitat, i en la cooperació 

al desenvolupament. 

Un dels desafiaments més importants i urgents és situar la infància com a 

prioritat en les polítiques públiques, en totes les seves dimensions. Això 

converteix l'exercici d'incidència política en un treball clau i fonamental en la 

defensa dels drets de la infància. 
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4.3. COMUNICACIÓ. RESULTATS I ACTIVITATS  

 
La transversalitat de l’àrea de comunicació fa que sigui present en totes les 

activitat que duu a terme el Comitè, tant des del punt de vista intern com extern. 

 

Publicitat 

Continua l’acord amb VSA pel qual ens cedeix 5 marquesines durant la 

campanya anual per poder-hi posar la publicitat del Comitè. L’Hble. Comú 

d’Escaldes-Engordany també ens ha cedit 5 marquesines durant tot l’any. 

Em ambdos casos, el comitè només ha de sufragar la impressió dels cartells. 

 

Relació amb els mitjans 

Es manté el ressò del conjunt d’iniciatives que es duen a terme des del Comitè a 

través de notes informatives que, en la majoria de casos, es redacten des del 

mateix Comitè. Durant el 2019, hem tingut 279 mencions en els mitjans impresos 

(198 el 2018) i 87 mencions a RTVA (115 el 2018), incloent la Setmana de la 

Infància i la campanya anual. 

Continua l’acord amb el grup EXE Hotels per a la cessió d’un espai com a sala de 

premsa del Comitè tot i que moltes es fan a la seu de la contrapart que col·labora 

en l’acció que es presenta. 

 

Comunicació digital 

La nova pàgina web ja està operativa des del passat mes d’octubre. Tot i que 

encara queda alguna millorar a fer, està tenint molt bona acollida i és molt més 

fàcil d’utiltzar. 

El Comitè continua actiu a les xarxes socials amb presència a Facebook, Twitter, 

Instagram i Youtube. A finals del 2019, teníem un total de 3.458 seguidors als 

nostres diferents perfils a les xarxes (representa un 14,62% més que l’any 2018): 

1.056 al Facebook, 225 al Facebook del Encants, 1.315 al Twitter, 737 a Instagram 

i 125 al Instagram dels Encants.  
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També s’està enviant un butlletí electrònic a una base de dades de 1.940 adreces 

que inclouen socis, empreses i col·laboradors. Durant el 2019 s’han enviat 13 

butlletins. 

 

Memòria 2018 

El mes d’agost es va presentar la Memòria d’Activitats 2018, com ja es va fent 

des del 2010. 

S’en fa una versió en paper per enviar als contactes institucionals, grans donants 

i empreses col·laboradores i una versió digital pel web, xarxes i newsletter. 

 

25è Aniversari del Comitè 

El 2019 hem celebrat el 25è aniversari de la Fundació del nostre comitè l’any 

1994.  

Al llarg de tot el 2019 i fins el febrer del 2020,  s’han anat efectuant diferents actes 

per commemorar-ho. Es van iniciar amb el lliurament dels Premis Unicef Andorra 

2019 que en aquesta ocasió va tenir com a guanyadora l’activista Maria Guillamet 

pel seu treball amb els refugiats a Europa. També destaca la Jornada de  música i 

art al Museu Carmen Thyssen Andorra, que va tenir lloc el dia 6 de juny, mateix 

dia que es va fer l’acta fundacional.  Al mes d’octubre vam acollir la Reunió Anual 

de Comitès Nacionals a la qual hi van assistir tots els comitès nacionals així com 

directius d’Unicef (PFP i HQ).   La reunió va comptar amb la presència de la 

Directora Executiva d’UNICEF, la Sra. Henrietta Fore, que es va reunir amb la 

Síndica Sra. Roser Suñé i la Subsíndica, Meritxell Plamitjavial així com amb el 

Cap de Govern Sr. Xavier Espot i altres representants del govern.  El Sr.  Michel 

Le Pechoux, Country Relations Manager de PFP,  es va reunir amb els set consols 

per reforçar la iniciativa Ciutats Amigues de la Infància. També durant els dies de 

la reunió i aprofitant el sopar que organitzar el comitè local, els assistents vam 

poder trobar-se amb les principals emrpeses col·laboradores del comitè. Els catse 

van acabar amb un homentage als socis i sòcies que ho són des de l’any 1994 

que va tenir lloc el passat mes de febrer a la mateixa sala on es va fer la reunió 

fundacional a l’Hotel Roc Blanc. Tots els socis i sòcies ( 48 en total) van rebre un 

dibuix de l’artista andorrà, Jordi Casamajor. 
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5. PLA D’ACCIONS I PRESSUPOST PER AL 2020 
 

PLA D’ACCIONS PER AL 2020  

 
El pla d’accions per aquest 2020 està en línia amb el JSP 2018-2021 elaborat el novembre del 2017 i revisat a finals de 2019. 

 
RECAPTACIÓ (INCOME) Accions Resultats esperats 

PARTICULARS (INDIVIDUALS)     

Socis i Donacions en General     

Nous socis  Fer test de F2F 50 socis nous aquest 2020 

Campanya anual Campanya anual #DeliverFutures amb accions diverses Incrementar els donatius i accions fetes el 2019 

Inspired Gift Posar en marxa la web per poder vendre Inspired Gift Posar-ho en marxa al setembre 

Herències i llegats Acte informatiu sobre testaments solidaris Fer visible el programa d'herències 

Actes i Esdeveniments Mantenir Encants Vintage i repensar nous actes  Nous actes organitzats per incorporar nous sectors 

      

KEY INFLUENCERS     

Grans donants Visites per explicar el nou programa a Bhutan   Mantenir i incrementar els grans donants 

Online-influencers/Ambaixadors Noves accions amb online influencers i ambaixadors  Més visibilitat online per arribar a nous públics 

Societat Civil i No Lucratives Continuar i ampliar convenis amb la societat civil  Nous públics compromesos 

Fundacions Mantenir i buscar noves fundacions amb les que col·laborar  Més fundacions col·laboradores 

      

EMPRESES (BUSINESS)     

Convenis amb Empreses Mantenir els convenis actuals i buscar-ne de nous  Incrementar les empreses col·laboradores 

One Chance for Children Visitar hotels actuals i nous per incrementar els col·laboradors Incrementar el n. d’hotels participants 

Multiplica per la Infància Visitar noves empreses per explicar aquest conveni  Incrementar les empreses col·laboradores 

Inspired Gift Proposar a petites empreses, convenis via IG Posar-ho en marxa al setembre 

   

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
(GOVERNMENTS) 

    

Subvenció MI Govern Demanar subvenció pel nou programa  Mantenir-lo 

ODA Seguiment del conveni amb Bhutan  Mantenir-lo 

ODA - emergències Fer demanda a Govern al mes de novembre per si els que queda 
pressupost 

 Incrementar la contribució a UNICEF 
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SENSIBILITZACIÓ (INFLUENCE)  Accions  Resultats esperats 

TRANSVERSALS     

Cause Framework: ECD, EVAC Estudiar les campanyes globals per fer accions locals Promoció i difusió dels drets dels infants 

Promoció i difusió dels drets dels 
infants 

Catàleg de tallers, CRC@25 a Andorra, jornades 
solidàries,... 

Promoció i difusió dels drets dels infants i dels SDG 

World Children's Day Celebrar el WCD amb accions conjuntes amb diferents 
sectors de la societat (govern, organitzacions 
esportives, escoles,comerços, premsa). Estudiar 
possibilitat de nomenar un jove ambaixador del WCD 

Posar a la infància en el centre i advocar pels seus drets 

Observatori de la Infància Presentació resultats Edició 2020. Consensuar amb 
ministeris. Realitzar post mensuals als mitjans sobre 
contingut de l'informe. 

Concienciar importancia dades. 

Campanya de Voluntariat Desenvolupar el programa voluntariat de manera 
definida i concreta. (Welcom pack, formació online, 
seguimet,...) Potenciar voluntariat amb Uda, Vatel, 
Tandem,... 

Ampliar voluntariat i difusió de la missió d'UNICEF 

KEY INFLUENCERS     

Setmana de la Infància Celebrar una setmana temàtica amb accions conjuntes 
amb RTVA 

Centrar l'actualitat informativa de la setmana WCD en els infants i joves 

Articles d’opinió Articles opinió quinzenal a El periòdic i mensual al 
BonDia 

Difondre missatge Unicef 

Hospital Amic de la Infància Estudiar possibilitat de conveni amb l’hospital Donar suport als serveis de salut que es donen a infants i adolescents 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA     

Ciutats Amigues de la Infància Inici treballs per renovació certificats. Reforçar i millorar 
el Camí Escolar . Incloure establiments "Amics de la 
Infància". Pressupostos Infancia. Millorar la visibilitat. 

Renovació certificacions. Major us del camí escolar entre els escolars i els seus 
pares. 

Consells Infantils Visites escoles amb els tallers.Seguiment del treball i 
sessions als comuns. Avaluació qualitativa dels tallers. 

Participació activa dels infants en el Comú. 

Informe Comitè dels Drets de l'infant Preparar l'informe complementari sobre Andorra Presentar l'informe i posar de manifest el camí fet i el que queda per recòrrer en 
la implementació de la CDI a Andorra 

Llei infància Seguiment del treball del Ministeri Seguiment del desenvolupament de la llei de la Infància. 

Educació Seguiment del Cirriculum i temari sobre Drets dels 
infants. Seguiment del termari Projecte Consell 
d’infants 

Treballar per a que els Drets dels Infants formin part dels currículum escolar 
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COMUNICACIÓ (Brand) Accions Resultats esperat 

TRANSVERSAL   
Nova web Mantenir actualitzada la nova web Millorar la visita i la comunicació amb els nostres 

visitants 

Informe anual 2019 Publicar el nostre informe anual Publicar-lo digitalment i en paper (només institucional) 

Xarxes socials Mantenir la nostra presència a xarxes Incrementar la nostra comunicació via online 
influencers 

Mitjans de premsa Mantenir la nostra presència als mitjans Emetre notes de premsa internes per assegurar 
presència 

Visibilitat de la marca Donar presència a la marca #Peracadainfant Donar visibilitat a la marca UNICEF 

 



52 

 

 

 

5.2. PRESSUPOST PER AL 2020  

 

El pressupost d’aquest 2020 coincideix amb l’aprovat al JSP 2020-2023 i 

revisat a finals del 2019 amb UNICEF. 

  2020 AMB CARTERA 2020 REAL 2020 JSP 2019 

DESPESES         

FUNCIONAMENT sense subvencionats 169.724,95 € 169.924,95 € 160.000,00 € 148.662,19 

          

Reparacions i manteniment 4.785,92 4.785,92 4.700,00   

Amortitzacions 4.065,73 4.065,73     

Telèfon, subministraments i altres serveis 4.320,00 4.320,00 4.400,00   

Serveis professionals independents 9.434,54 9.434,54 9.600,00   

Lloguers 6.447,49 6.447,49 7.000,00   

Primes d'assegurances                                 -    
                                
-    

                                -      

Despeses de Recaptació 11.800,00 12.000,00 5.600,00   

Despeses de Personal 126.986,27 126.986,27 127.000,00   

Altres despeses 1.885,00 1.885,00 1.700,00   

          

TRANSFERÈNCIES A UNICEF 724.802,65 € 296.602,65 € 490.000,00 € 656.734,58 
República Centre Africana 2020 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €   

Buthan 2020 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €   

Congo     75.000,00 €   

Nou Projecte 240.000,00 € 75.000,00 €    

Emergències 68.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €   

Recursos regulars  266.802,65 € 41.602,65 € 235.000,00 €   

          

PLA INVERSIÓ 2020 63.000,00 €     0,00 

TOTAL DESPESES 957.527,60 € 466.527,60 € 650.000,00 € 805.396,77 

          

INGRESSOS         

          

Individuals 697.500,00 € 206.500,00 € 275.000,00 € 251.220,56 

Key Influencers 125.000,00 € 125.000,00 € 182.000,00 € 137.682,78 

Empreses 94.877,60 € 94.877,60 € 153.000,00 € 89.790,09 

Govern 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 

Altres 150,00 € 150,00 € 0,00 € 171,89 

TOTAL INGRESSOS  957.527,60 € 466.527,60 € 650.000,00 € 518.865,32 
          

          

Despeses de funcionament (%) 24,31% 36,42% 24,62% 18,46% 

Contribució (%) 75,69% 63,58% 75,38% 81,54% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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6. PROJECTES  
 

 

 

 

OBJECTIUS DEL PROJECTE  

Contribuir a la millora de l'estatut social de les poblacions autòctones en el marc 

del desenvolupament d'una estratègia nacional de protecció dels drets. En aquest 

sentit, els objectius específics són: 

• Millorar el coneixement i el respecte dels drets humans de les poblacions 

autòctones, pels homes i les dones, les joves filles, els joves homes, les filles i els 

nois bantus i autòctons. 

• Posar en marxa i desenvolupar un paquet de serveis essencials en el 

departament de la Lékoumou. 

• Reforçar l'accés a l'aigua potable. 

• Reforçar la mobilització social en vista de promoure canvis socials per fer 

evolucionar les actituds, les creences i les pràctiques negatives. 

PRINCIPALS RESULTATS 2019 

Durant 2019, s’han obtingut els següents resultats: 

1) 1.666 membres dels comitès de protecció de la infància han estat formats i 

han participat en la prevenció i a la lluita contra les violències cap als infants. 
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A través l'estratègia de desenvolupament de les capacitats i de reforçament dels 

serveis socials per a la prevenció i la resposta a les violències cap als infants i el 

sistema de gestió dels casos,  1.666 membres dels comitès de barris i dels 

comitès comunitaris de protecció del infant entre els quals 766 dones i 900 

homes, han estat sensibilitzats sobre les violències cap als infants. 

2) Realitzat, validat, publicat i difós un estudi sobre la violència de gènere i la 

violència en línia en entorn escolar a la República del Congo. 

Aquest estudi s'ha desenvolupat a escala nacional. El seu objectiu ha estat 

analitzar l'impacte de la violència de gènere sobre el sistema educatiu, en 

particular en les noies. Cinc tipus de violències han estat considerades en el marc 

d'aquest estudi: les violències verbals i/o psicològiques, les violències físiques, 

les violències econòmiques, els abusos sexuals i les violències en línia. Un total 

de 5.756 alumnes hi ha participat dels quals 240 alumnes de Sibiti al departament 

de Lékoumou. 

3) 6.514 infants han rebut un paquet de serveis, incloent el registre dels 

naixements, l’educació, la salut, la justícia i la protecció del infant. 

A través l'oferta de serveis i per millorar l'accés dels infants autòctons als serveis 

socials de base, 6.514 infants (3.317 nenes i 3.197 nens) entre els 7.210 infants 

(3.659 nenes i 3.551 nens) identificats han rebut un suport multiforme gràcies a 

un paquet de serveis que inclouen els serveis socials, d'educació, de salut i de 

justícia. Entre aquests infants: 

• 1.368 infants (693 nenes i 675 nens) en edat escolar no escolaritzats han estat 

identificats, inscrits a l'escola primària, dotats de kits escolars i assisteixen a 

l'escola, amb una taxa d'acabament del 60 per cent (52 per cent de nenes i 66 per 

cent de nens) i una taxa d'èxit del 54 per cent (51 per cent de nenes i 57 per cent 

de nens). 

• 5.040 infants (2.553 nenes i 2.487 nens) no registrats a l'Estat civil han rebut les 

seves actes de naixement i 106 infants víctimes de violències (70 nenes i 36 nens) 

han rebut un recolzament global. 

• Entre aquests 106 infants, 24 infants (14 nenes i 10 nens) víctimes de violències 

psicològiques han rebut un recolzament psicosocial a través els serveis socials, 

81 infants víctimes de violències físiques (55 nenes i 26 nens) han rebut un 

recolzament mèdic a través de les autoritats sanitàries i 1 noia víctima de 

violència sexual (violació) ha estat presa en càrrec pels serveis mèdic i de justícia. 

Aquests resultats il·lustren com el desenvolupament de les capacitats i el 

reforçament d'un sistema de referència ha contribuït a millorar l'accés dels 

infants autòctons als serveis essencials en termes de registre de naixements, de 

suport escolar, mèdic, judicial i psicosocial. 

4)  23.409 persones, de les quals 10.546 dones i 5.816 infants accedeixen a l'aigua 

potable i a latrines millorades a 40 pobles. D’aquests nous punts d'aigua, 9 s’han 

construït a escoles i 7 a centres de salut. 

Podeu llegir l’informe complet aquí: https://unicef.ad/unicef-congo_cat_def-0505/ 

https://unicef.ad/unicef-congo_cat_def-0505/
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6.2. PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA A LA REPÚBLICA CENTRE AFRICANA: 

Suport al programa de reintegració comunitària per infants prèviament 

associats a grups armats (2019) 

 

Alliberament i reintegració dels infants associats a grups armats 

El 2019, un total de 1.197 infants (incloent 250 nenes) associats a grups armats 

van ser registrats i documentats com a persones que abandonen grups armats; 

un increment del 31% comparat a l’any anterior. D’aquets infants 963 (219 nenes) 

van rebre ajuts d’integració socioeconòmics mitjançant la reunificació de 

famílies, l’ensenyament d’oficis, oportunitats de subsistència o integració en 

escoles.   

Supervisar i informar sobre violacions greus 

El grup de vigilància de  les Nacions Unides al país, coliderat per UNICEF i 

MINUSCA, va documentar un total de 503 incidents greus en relació a 

vulneracions greus que van afectar un total de 400 infants (167 nenes i 233 nens); 

aproximadament un increment del 3% comparat amb els 486 incidents afectant 

310 infants (138 nenes i 272 nens); documentats al 2018. Això va incloure els 208 

casos de reclutament i ús d’infants per part de grups armats, un increment del 

177%, comparat amb els 75 incidents documentats al 2018. 

Altres serveis de protecció a la infància 

Durant el 2019, es van identificar i donar suport a 9.350 infants víctimes de la 

violència. Tots van tenir accés a un seguiment social; 1972 van rebre suport 
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mèdic en referencia als serveis sanitaris i 1006 van rebre assistència legal.  

També s’ha treballat per a prevenir i donar resposta a la GBV en comunitats IDP i 

comunitats hostes. UNICEF ha capacitat els serveis de prevenció i de resposta 

sanitària, psicològica i legal. 1.341 infants (incloent 268 nens) supervivents a 

violència sexual i altes violències de gènere han rebut suport i seguiment. 

Més de 50 treballadors governamentals i socials de NGO van ser formats en la 

protecció d’infants i el procés de gestió de casos per a augmentar la seva 

capacitat en l’obtenció de dades sobre la protecció infantil i el seguiment i suport 

als infants vulnerables en risc o víctimes de violència i explotació.  

Promoció per millorar la política i el marc jurídic 

A nivell polític, la contribució d’UNICEF va ser fonamental per donar suport als 

esforços del Govern per millorar el seu marc jurídic nacional. Es va fer un pas 

important amb la redacció d’un codi complet sobre la protecció infantil. El codi 

inclou diverses disposicions que proporcionen una protecció substancial als 

nens contra la violència, l’abús i l’explotació. L’avantprojecte de llei es va 

presentar al novembre de 2019 per la revisió del parlament. El passat mes de 

març, la llei just va ser adoptada en una sessió extraordinària de la Assemblea 

Nacional, indicant el compromís del Govern envers la llei. Es requereix una 

promoció contínua per tal d’assegurar que es promogui la llei i que es posin a 

disposició els recursos per la seva aplicació. UNICEF va proporcionar suport 

financer i tècnic al Ministeri de família, protecció de la dona i la infància durant 

tot el procés de redacció. A més a més, el Govern va finalitzar una àmplia 

estratègia per la prevenció i resposta de la violència de gènere. La estratègia 

també aborda la violència sexual i les pràctiques perjudicials com ara el 

matrimoni infantil i la mutilació genital femenina. 

Podeu llegir l’informe complet aquí: https://unicef.ad/central-african-republic-

global-oa6-2019-def/ 

https://unicef.ad/central-african-republic-global-oa6-2019-def/
https://unicef.ad/central-african-republic-global-oa6-2019-def/


57 

 

 

6.3. EDUCACIÓ: MILLORA DE L’ACCÉS A UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA I 

DE QUALITAT PELS INFANTS AMB DISCAPACITAT AL BHUTAN 

(2018- 2021) 

 

RESULTATS ESPERATS 

 

• Creació una base d’indicadors sobre els infants amb discapacitat al 

Bhutan que servirà per a la planificació i programació de les intervencions 

específiques; 

• Assistència de tots els infants amb discapacitat en edat escolar a escoles o 

altres centres d'aprenentatge; 

• Capacitació d’almenys 100 mestres per ensenyar als infants amb 

discapacitat; 

• Atenció de les necessitats educatives dels infants amb discapacitat  en 

tots els 20 districtes amb almenys una escola preparada; 

• Existència d’un fort sistema intersectorial per a la identificació precoç, el 

diagnòstic i la derivació dels infants amb discapacitat; 

• Canvi positiu en els coneixements, actituds i pràctiques entre tots  

 

Resum de les intervencions realitzades durant el 2019 

 

Durant el 2019, s’han identificat dues escoles addicionals per adoptar un 

programa SEN a districtes remots, incrementant el nombre total d’escoles amb 

un programa SEN a 21 (A més hi ha dos instituts especialitzats en educació per a 
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sords i infants amb deficiència visual i visió baixa en Bhutan).  

 

Prop de 110 professors que ensenyen a les escoles amb un programa SEN van 

rebre diferents formacions per ampliar coneixements i habilitats per donar 

suport a nens amb discapacitat i promoure una educació inclusiva.  

 

El Ministeri d’Educació va reforçar encara més el treball en curs d’Avaluació, 

Examen, Promoció i Transició de les Directrius per CWD,  71 directors (45 dones), 

professors i funcionaris d’avaluació van rebre formació sobre l’aplicació de la 

directriu.  

 

També s’ha començat a treballar per relacionar els estudiants amb discapacitat 

amb programes d’ensenyament i formació professional. El 2019, l’Institut 

Nacional per a Zorig Chusum (l’institut que promou 13 arts i manualitats 

tradicionals) i l’Institut Wangsel per a l’Educació de Sords van col·laborar per 

formar Sords graduats en algunes d’aquestes arts i manualitats tradicionals com 

la confecció, la pintura, el brodat.  

 

S’ha replantejat el Diploma de Postgrau en Educació (PGDE) incorporant-hi 

principis de l’educació inclusiva. En total, 70 infants més (28 nenes) van poder 

accedir al programa de necessitats educatives especials i inclusives de qualitat el 

2019. 

 

La investigació i el desenvolupament de la primera Llengua de Signes de Bhutan 

continua: el primer diccionari del llenguatge de signes bhutanès (BSL) es 

publicarà cap a finals del 2020, l’Institut Wangsel ja ensenya el llenguatge de 

signes com una de les assignatures curriculars als infants sords donant accés a 

l’educació a més de 100 infants i adolescents (45 nenes). 

 

S’han subministrat dispositius d’assistència a 19 escoles amb un programa SEN 

per reduir gràcies a la tecnología, barreres d’aprenentatge per als CWD. La 

formació de més de 40 professors (7 dones) que ensenyaven a infants amb 

deficiències visuals i baixa visió en l’elaboració de materials gràfics tàctils va ser 

una altra iniciativa innovadora del Ministeri d’Educació a través del suport 

d’UNICEF. Assignatures d’aprenentatge com geografia, ciències i les 

matemàtiques que utilitzen mapes i gràfics tàctils són ara més interessants per a 

CWD. 

 

Podeu llegir l’informe complet aquí: https://unicef.ad/bhutan-2019-cat/ 

 

https://unicef.ad/bhutan-2019-cat/
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6.4. CENTRES INSAKA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PRIMERA 

INFÀNCIA A ZÀMBIA (2020-2021) 

 

Quina és la proposta i perquè és innovadora? 

Insaka és un programa de desenvolupament de la primera infància (ECD) que rep 

el suport d’UNICEF que modelitza un enfocament innovador i integrat d’ECD a 

nivell comunitari a Zàmbia. Aquest innovador model respon a les darreres 

evidències científiques que identifiquen les condicions necessàries per a un 

desenvolupament òptim de la infància durant els primers anys. Això es tradueix 

en activitats clau (gestionades per la mateixa comunitat amb el suport d’UNICEF) 

que promouen bones pràctiques de criança en termes de bona nutrició, salut, 

cura responsable, aprenentatge a través del joc juntament amb l’alfabetització 

d’adults. Si bé moltes vegades el món pensa en la innovació com principalment 

eines tecnològiques, la veritable innovació comença amb un enfocament que 

assegura escalabilitat i replicabilitat. El primer Insaka Hub es va obrir el 

desembre de 2019 i en els primers mesos ja s'està mostrant molt eficaç. Tant és 

així que UNICEF, en col·laboració amb el Govern de Zàmbia i les pròpies 

comunitats, estan identificant altres indrets on replicar-ho a curt termini. 

Com s’aborda el canvi climàtic? 

Zàmbia té un alt risc d’impacte degut al canvi climàtic. Això es deu a molts 

factors, entre ells, la dependència en una economia agrícola i l'ús del carbó com 

a combustible domèstic i a la cuina, que contribueix a la disminució dels boscos. 

L’Insaka Community Hub promou la plantació d’arbres al voltant del Centre ECD 

i dins de les comunitats. Tenint en compte això, l’enfocament Insaka és de futur,  
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ja que utilitza panells solars i altres fonts d’energia respectuoses amb el medi 

ambient com el bio-gas, que s’utilitza per a demostracions de cuina durant les 

sessions d’educació pels pares. La plantació d’arbres promoguda als centres 

ECD i a les comunitats beneficiàries mitigarà a llarg termini els efectes del canvi 

climàtic, en particular els efectes de la sequera i les inundacions. 

Com implica els beneficiaris? 

Un principi clau de l'enfocament Insaka és el focus en la participació de la 

comunitat per a que se l’apropien a llarg termini. La comunitat està implicada en 

la seva concepció, així com en la gestió diària del centre. A més, el centre es 

centra en assegurar l’ensenyament al voltant del desenvolupament de la primera 

infància –que inclou nutrició, cura responsable, seguretat infantil, salut infantil, 

aprenentatge precoç i molt més–, que es trasllada amb un canvi en les conductes 

dels pares. La intervenció implica a tota la comunitat, que es beneficia dels 

serveis directament prestats a Insaka (mitjançant visites a domicili). Es tracta 

d’un autèntic model de propietat i compromís de la comunitat, que UNICEF 

juntament amb el govern creuen que serà el model més sostenible i contribuiran 

a la transformació en la prestació de serveis de desenvolupament de la primera 

infància a nivell comunitari. 

Quina és la inversió necessària? 

L’UNICEF va poder dur a terme el projecte Insaka mitjançant l’ús de recursos 

regulars per complementar el finançament d’un projecte d’ECD. Va proporcionar 

a l’oficina d’UNICEF Zàmbia la flexibilitat per ser innovadors i captar oportunitats 

i impuls en la mobilització comunitària i ecològica que UNICEF havia liderat al 

costat del govern des del 2016. Ara, hi ha l’oportunitat de continuar amb un 

suport constant dels recursos regulars. permetre innovar més flexibilitat, 

juntament amb el suport directe al programa. UNICEF ja ha identificat diversos 

llocs potencials nous. Una inversió de 500.000 dòlars (480.000 €) al llarg de dos 

anys, permetria crear almenys dos centres insígnia més que serviran com a 

centres d’excel·lència per replicar el plantejament, incloent-hi la infraestructura i 

les activitats del centre clau durant un any, al costat de la mobilització crítica de 

la comunitat per fer-la sostenible. 

Algunes dades d’infància a Zàmbia 

• APROXIMADAMENT 1.12 MILIONS DE NENS MENORS DE 5 ANYS PATEIXEN 

MALNUTRICIÓ CRÒNICA 

• NOMÉS 12 PER CENT DELS INFANTS DE 6 A 23 MESOS COMPLEIXEN  ELS 

CRITERIS MÍNIMS PER CONSIDERAR QUE TENEN UNA DIETA ACCEPTABLE. 

• NOMÉS 69 PER CENT DELS NENS I NENES QUE PATIEN DIARREA REBEN 

TRACTAMENT EN ALGUNA FACILITAT DE LA SALUT. 

• EL 75 PER CENT DELS INFANTS DE MENYS DE 24 MESOS REBEN EL 
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PROGRAMA DE VACUNACIÓ COMPLET. 

• El 70 PER CENT DELS INFANTS DE MENYS DE 5 MESOS ESTÀ ALIMENTAT 

EXCLUSIVAMENT AMB LLET MATERNA. 

• EL 54,5 PER CENT DE LA POBLACIÓ VIU SOTA EL LLINDAR DE LA  POBRESA. LA 

POBRESA INFANTIL MULTIDIMENSIONAL TAMBÉ ÉS ALTA A LES ZONES URBANES 

AMB UN 54 PER CENT DE NENS I ADOLESCENTS DESFAVORITS EN TOTES LES 

DIMENSIONS DE LA POBRESA (EDUCACIÓ, SALUT, NUTRICIÓ,AIGUA, SANEJAMENT, 

VIVENDA I INFORMACIÓ). EL 59 PER CENT DELS INFANTS VIUEN EN FAMILIES 

ECONÒMICAMENT POBRES. EL 40% DELS INFANTS ESTAN AFECTATS PER TRES 

PRIVACIONS NO MONETÀRIES. 

Podeu llegir la proposta completa aquí: https://unicef.ad/centre-insaka_cat_esb/ 

https://unicef.ad/centre-insaka_cat_esb/
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7. ANNEXES:  

 
7.1. Manual intern de Prevenció de Blanqueig: es pot consultar aquí 

 

https://unicef.ad/manual-de-prevencio-bc-i-ft-esb-20200608/ 

 

 

7.2. Termes de referència de les comissions de junta 

 

7.2.1. Comissió de Recaptació: es pot consultar aquí 

 

  https://unicef.ad/tor-fundraising-andorra-esb-20190726/ 

 

7.2.2. Comissió de Sensibilització: es pot consultar aquí 

 

 https://unicef.ad/tor-sensibilitzacio-andorra-esb20190801/ 

 

7.2.3. Comissió de Desenvolupament: es pot consultar aquí 

 

 https://unicef.ad/tor-desenvolupament-andorra-esb-080726/ 

 

7.2.4. Comissió de Finances i Bon Govern: es pot consultar aquí 

 

 https://unicef.ad/tor-finances-i-bon-govern-andorra-esb-20200621/ 

 

 

https://unicef.ad/manual-de-prevencio-bc-i-ft-esb-20200608/
https://unicef.ad/tor-fundraising-andorra-esb-20190726/
https://unicef.ad/tor-sensibilitzacio-andorra-esb20190801/
https://unicef.ad/tor-desenvolupament-andorra-esb-080726/
https://unicef.ad/tor-finances-i-bon-govern-andorra-esb-20200621/

