
1 

 

 

Assemblea de socis 

2021 

 
Comitè Nacional d’Andorra per 

l’Unicef 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



2 

 

 

 

  
 

 

ÍNDEX 
 

 

 

 

 

 

Ordre del dia de l’assemblea ordinària                            

de socis  (12 d’abril de 2021)  3 

 

1. Acta de l’assemblea ordinària de socis                      

del 25 de Juny de 2020   4 

2. Comptes anuals 2020   13 

2.1. Resultat de l’exercici 2020 13 

2.2. Balanç 2020    14 

2.3. Informe de l’auditoria   18 

 

3. Gestió económica    22 

3.1. Ingressos     22 

3.2. Despeses     27 

3.3. Contribució a UNICEF  33 

4. Memòria d’activitats 2020  36 

4.1. Recaptació    36 

4.2. Sensibilització    46 

4.3. Comunicació    53 

5. Pla d’accions i pressupost 2021 55 

6. Informes dels projectes finançats  60 

7. Annexes     68 



3 

 

 

Assemblea ordinària de socis 
 

 

 

 

Ordre del dia de l’assemblea celebrada el 12 d’abril  de 2021 

 

 

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 2020. 

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

Junta corresponent a l’exercici tancat el 31 de 

desembre del 2020. 

3. Memòria d’activitats del Comitè durant el 2020 i 

aprovació, si s’escau. 

4. Proposta de pressupost i pla de treball per al 2021 i 

aprovació, si s’escau. 

5. Proposta de nous projectes a partir del 2021 i 

aprovació, si s’escau. I presentació dels informes 

dels projectes finançats pel Comitè.  

6. Examen i si s’escau, aprovació de l’actualització 

Protocol per a la Prevenció del Blanqueig. 

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 
 

25 de Juny de 2020 
 

Via telemàtica, a les 18.30 hores en segona convocatòria, té lloc l’assemblea 

ordinària dels socis del Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF sota la 

Presidència de la Sra. Laura Álvarez. 

 

Hi assisteixen els socis: Laura Álvarez, Marianela Aristot, Elisa Fité,  Joan Micó, 

Anna Sala, Christiane Pablo, Geòrgia Pont, Marianela Vila, Marta Alberch, M. 

Lluïsa de Diego i Sarah Sigaudès.  

No hi ha hagut delegacions de vot.  

 

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 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 Protocol 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. 

 

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.  

 

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

a l’exercici 2019. 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 
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estats financers de l’any 2019. Primer es comenta el compte de pèrdues i guanys. 

Així la xifra d’Ingressos d’explotació és de 560.983,10 € (el 2018, 667.040,44 €) i 

les Despeses d’explotació de 1.853.783,58 € (el 2018, 577.621,01 €). 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 -1.292.800,48 € (el 2018, 89.419,03 €) i el 

Resultat financer és de 1.254.830,53 € (el 2018, -157.027,19 €) a causa de la venda 

de la cartera de valors. Així el Resultat de l’exercici és de -37.969,96 € (el 2018, va 

ser de -67.608,16 €). 

 

També es revisa el balanç amb un passiu de 1.318.242,35 € (el 2018, 1.415.308,97 

€) format majoritàriament pels Fons transferits en dipòsit (84,68%) que són les 

transferència pendents a fer durant els exercicis 2020 i 2021 a Unicef gràcies a la 

venda de la cartera principalment així com els fons de Recursos Regulars 

pendents de l’exercici 2019 i pels Ajustaments per periodificació (8,00%) que 

corresponen als donatius rebuts per ser destinats al fons de sensibilització 

seguint les instruccions dels donants. En quant a l’actiu amb un total de 

1.318.242,65 € (el 2018, 1.415.308,97 €) està format principalment per la 

Tresoreria (94,27%). 

 

S’acorda que el Resultat d’aquest exercici (-37.969,96 €) s’apliqui a Resultats 

d’exercicis anteriors. 

 

S’aproven els comptes a 31 de desembre de 2019 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 2019. En el capítol d’ingressos, l’import total és de 867.097,94 € que 

representa un increment del 50,12% respecte l’any 2018. El total de recaptació és 

de 752.181,93 € (un 67,64% més que el 2018). La subvenció de Govern s’ha 

mantingut igual a 40.000 €. Els ingressos per Emergències han estat de 12.000 € 

(un 60% menys que el 2018). Els ingressos subvencionats, malgrat l’augment del 

5.01% degut a l’organització de la Reunió Anual, no afecten al resultat final.  

 

En el capítol de despeses, han augmentat un 50,12%. Les despeses de 

funcionament representen un total de 148.662,19 €, un 3,23% menys respecte 

l’any anterior. Els serveis exteriors han disminuït un 7,77%. Les despeses de 

recaptació han incrementat un 723,60% degut a que s’hi ha inclòs les de l’Annual 

Meeting pagades pel comitè, les del 25è aniversari i el 20% dels Encants del 

Plaza. Les despeses de personal han disminuït un 23,05% degut a que fins al mes 

d’octubre van ser un tècnic menys i a que no ha hagut cap indemnització. 

 

Les transferències a Unicef han pujat un 79,81% i s’han repartit de la següent 

manera: 

 

Altres recursos:             255.000 € 

Emergències       30.000,00 €  

Bhutan      75.000,00 € 

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

República Centre Africana    75.000.00 € 

Recursos Regulars:            401.734,58 €  
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La transferència a RR per un import de 126.734,58 € està pendent de l’aprovació 

dels comptes per part de l’Assemblea d’avui. A finals del 2019, ja es va enviar 

una transferència de RR d’un import de 275.000 € procedent de la venda de la 

cartera i seguint les instruccions dels donants. 

 

La contribució total del comitè per l’exercici 2019 ha estat de 656.734,58 € que 

representa un 81,54%. L’any 2018 havia estat d’un 70,39%.  

 

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 2019 acordant-se que 

es procedirà a fer la transferència pendent. 

 

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

l’exercici tancat el 31 de desembre del 2019. 

Durant l’any 2019, la Junta del Comitè es va reunir 6 vegades en aquestes dates: 

21 de febrer, 3 d’abril, 16 de maig, 26 de setembre, 10 de desembre i 19 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 2019. 

 

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

s’escau. 
 

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

s’han incrementat un 55,04% fins a un import de 804.181,93 €. 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. 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.  

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 554.559,72 €, un 120,70 més que el 2018. Això ha estat degut, 

principalment, a l’increment de donacions no sol·licitades pels fons procedents 

de la venda de la cartera de valors. Tot i així, la partida d’Altres donacions en 

general - donatius de particulars- ha arribat a 8,435,83 € (un 147,88% més que 

l’any 2018). Els Inspired Gifts  - compra de subministraments reals- són 6.633,40 

€ (un 3,63% més que l’any 2018. Els Actes que inclouen els Encants Vintage 

(maig, novembre i botiga), Vide Dressing i Encants del Plaza, han aconseguit 

81.050,51 €, un 87,73% més que l’any anterior. La Campanya anual, Infants en el 

Punt de Mira, amb els Tallers amb l’Hotel Roc Blanc, la Classe del no demà i 

diferents accions per rebre donatius de particulars ha recollit 6,215,38 €, un 

47,43% menys que el 2018 (cal tenir en compte que s’han fet accions amb 

fundacions i empreses que compten a la part de convenis). Amb la Loteria, s’ha 
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rebut 2,980 € de donació, un 37,92% més que l’any anterior.  Per que fa a les 

Emergències, durant el 2019, la Plataforma d’ONG va obrir emergència pel cicló 

Idai a Moçambic i va repartir 5,000 € que es van complementar amb fons propis i 

rebuts de donants. També es va rebre una donació d’un particular de 2.000 € pels 

atemptats a Sri Lanka. En total, es van rebre 12.000€, un 60% menys que el 2018. 

La partida de Socis ha baixat lleugerament fins a 108.180 €, un 4,32 € menys que 

el 2018 amb 5 socis nous, 1 increment de quota, 1 disminució de quota i 8 baixes 

(el 2018 van ser 14 nous, 2 increments de quota i 22 baixes). 

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

civil, han arribat a 113.286,47 €, un 17,72% menys que el 2018. Principalment ha 

estat per no haver rebut la donació d’un gran donant tot i que s’ha incrementat 

la partida de Fundacions gràcies a la Fundació Billac i al Museu Carmen Thyssen 

Andorra. La partida de Societat Civil ha tingut una lleugera baixada del 0,10%. 

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

empreses han arribat a 96.435,74 €, que representen un increment del 7,40% 

respecte l’any 2018. 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. Pel que fa a les 

Donacions d’empreses, aquest 2019 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. 

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

estat de 40.000 €, el mateix import que el 2018. 

 

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. Els objectius han estat posar la infància en el centre i 

promoure i difondre els drets dels infants.  

Durant aquest 2019, ens hem centrat en el projecte Parròquies Amigues de la 

Infància i els Consells d’Infants Comunals, la Presentació de l’Observatori de la 

infància amb dades del 2018, la Setmana de la Infància sobre l’assetjament 

escolar, el World Children Day i la formació  en Objectius de Desenvolupament 

Sostenible. 

Amb l’objectiu d’ampliar el voluntariat i difondre la missió d’UNICEF hem 

desenvolupat una campanya de captació de voluntariat i hem compartit 

diferents publicacions a la web.  

A les Eleccions General i Comunals 2019 i sota la campanya VOTA PER MI vam 

realitzar un informe amb recomanacions en matèria d'infància que vam fer 

arribar a tots els partits polítics. 

 
Comunicació:. Continuen els acords per la publicitat externa amb VSA i 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 2019, hem tingut 279 mencions en els 

mitjans impresos (198 el 2018) i 87 mencions a RTVA (115 el 2018). Pel que fa a 

la comunicació digital, el nou web ja està en marxa des del mes d’octubre i 
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s’està present a les xarxes socials 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 Instagram i 125 a l’Instagram dels 

Encants. També s’està enviant un butlletí electrònic mensual a una base de 

dades de 1.940 adreces que inclouen socis, empreses i col·laboradors. Durant el 

2018 s’han enviat 13 butlletins. 

 

Durant el 2019, també es va celebrar el nostre 25è aniversari. Entre els actes dut 

a terme durant al seva commemoració, destaquem el lliurament del Premi 

Unicef Andorra 2019 guardonant a l’activista Maria Guillamet pel seu treball 

amb els refugiats a Europa, la jornada al Museu Carmen Thyssen Andorra, la 

Reunió Anual de Comitès Nacionals i l’Homenatge al Soci.  

 

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 2019. 

 

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

s’escau 
 

Durant aquest 2020, 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 

les accions previstes estan en línia amb l’IMPACT Plan 2018-2021 i el JSP 2018-

2021 revisat amb PFP a finals del 2019. Tot i això cal tenir en compte que gràcies 

a la venda de la cartera de valors, els nostres ingressos es veuran 

substancialment incrementats i ens permetrà fer un pla d’inversió extraordinari 

(especialment en digital però també en formació, en recaptació i en material de 

comunicació), mantenint la contribució sobre del 75%. 

 

En recaptació, la Sarah Sigaudès explica els objectius. En Individuals, 

incrementar els socis fent un test de face to face, millorar els resultats de la 

campanya anual, amb la nova web incorporar l’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, mantenir i incrementar grans 

donants i aconseguir visibilitat en nous sectors com ara online, nous públics i 

noves fundacions. En quant a les empreses, mantenir i incrementar-ne  via els 

convenis Multiplica per la Infància i One chance for Children. Pel que fa a la 

contribució del Govern, mantenir-la i mirar d’incrementar la d’emergències. 

 

En sensibilització, la Mercè Miguel explica que els objectius seran  promocionar i 

difondre els drets dels infants, ampliar el coneixement i compromís vers els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible  entre els joves i adults a partir del 

projecte  Parròquies Amigues de la Infància i els seus Consells d’Infants 

Comunals, la realització de tallers a escoles i entitats i la celebració del 25é 

aniversari de la signatura de la Convenció sobre els Drets de l’Infant per part 

d’Andorra. 

La presentació de l’actualització de l’Observatori de la Infància amb dades 2019 

seguirà sent prioritari, igual que l’organització del World Children Day i la 
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Setmana de la Infància (la Salut Mental serà el fil conductor de la d’aquest any) 

També es continuarà treballant per ampliar i reforçar el nou voluntariat arrel dels 

convenis de col·laboració signats el 2019 i el seguiment de la implementació de 

la Llei d’Infància aprovada per Govern el 2019. 

 

En comunicació, la Marta Alberch explica que els objectius són millorar la 

visibilitat i la marca del Comitè. Les accions per assolir aquest objectius són 

acabar millorar les visites i la comunicació amb els nostres seguidors mantenint 

la web actualitzada, publicar el nostre informe anual, continuar emetent notes i 

comunicats de premsa des del mateix comitè, mantenir la nostra presència a les 

xarxes socials, i donar visibilitat a la marca #Peracadainfant. 

 

Les directrius per elaborar el pressupost del 2020, tal i com informa la Marta 

Alberch, 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 466.527,60 €, 

unes despeses de funcionament de 169.924,95 € i una contribució a Unicef de 

296.602,65 € que representa una contribució del 63,58%. L’escenari JSP preveu 

uns ingressos de 650.000 €, unes despeses de funcionament de 160.000 € i una 

contribució a UNICEF de 490.000 que representaria una contribució del 75,38%. 

Aquest any hem afegit un nou escenari que contempla els ingressos procedents 

de la venda de la cartera de valors i el pla d’inversió. Així s’hi preveuen uns 

ingressos totals de 957.527,60 €, unes despeses de funcionament del 169.724,95 

€, una inversió de 63.000 € i transferències a UNICEF per un valor de 724.802,65 

que representa una contribució del 75,69%. 

 

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 2020. 

 

6. Proposta de nou projecte a partir del 2020 i aprovació, si s’escau. 

Presentació dels informes dels projectes finançats pel Comitè.  
 

La Marta Alberch presenta el nou projecte per aquest any 2020 i 2021. Es tracta 

del projecte a Zàmbia que té per objectiu promoure el desenvolupament de la 

primera infància a través dels centres Insaka. En aquests centres els infants i els 

seus pares i cuidadors rebran el suport necessari per adquirir bones pràctiques 

saludables en la cura, la nutrició,  l’educació, el joc amb els seus fills i filles. 

Actualment hi ha un sol centre pilot i es vol anar incrementant el numero de 

centres a diferents localitats del país. La proposta són 240.000 € anuals durant 

aquest 2020 i el 2021. Si el projecte funciona, el podrem renovar però per un 

import més baix ja que aquesta quantitat és possible gràcies als ingressos 

extraordinaris procedents de la venda de la cartera.  

 

S’aprova per unanimitat el nou projecte a Zàmbia. 

 

També es fa un resum dels 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 
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del 2019. Cal recordar que el programa al Congo acaba aquest 2020 i no es 

renovarà ja que fa 14 anys que hi estem col·laborant i cal una renovació. 

Destaquem que durant l’any passat, 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; s’ha realitzat, validat, publicat i difós un 

estudi sobre la violència de gènere i la violència en línia en entorn escolar; 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; i 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. 

 

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

l’infant on s’inclou la nostra contribució. Durant 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. 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 mèdic en referencia als serveis sanitaris 

i 1006 van rebre assistència legal. UNICEF RCA també va participar en 

l’elaboració dels informes pel Secretari de Nacions Unides sobre les violacions 

greus dels drets els infants registrant 400 menors víctimes de 503 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 2019, 

destaquem que 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 sords i infants amb deficiència visual i visió baixa en Bhutan). També que 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. I que s’han 

subministrat dispositius d’assistència a 19 escoles amb un programa SEN per 

reduir gràcies a la tecnologia, barreres d’aprenentatge per als CWD, entre 

d’altres accions. 

 

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

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

2021) i 75.000 € 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 i de la 

nova proposta. 

 

S’aproven per unanimitat els informes dels projectes presentats. 

 

7. Examen i si s’escau, aprovació del Protocol per a la Prevenció del 

Blanqueig i del Termes de Referències de les diferents comissions. 

 
La directora informa que, ja amb totes les comissions en marxa, cal ratificar els 
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Termes de referència de les mateixes on s’estableixen els seus objectius, 

responsabilitats, composició, etc. Actualment hi ha en funcionament quatre 

comissions: la de Desenvolupament que tracta tots els temes de recursos 

humans, la de Finances i bon govern que contempla els temes financers, 

d’auditoria i de bon govern; la de Recaptació que aporta idees i suport en totes 

les campanyes, accions i actes que s’organitzen per captar fons i col·laboracions; 

i la de Sensibilització que posa sobre la taula tots els temes d’advocacia a nivell 

local. Els termes de referències ja han estat treballats prèviament per cadascuna 

de les comissions respectivament. 

 

Al dossier de l’Assemblea hi ha inclosos els termes de Referència de cada 

comissió. 

 

S’aproven els termes de referència de les quatre comissions que hi ha en marxa 

actualment.  

 

La directora també informa de les tasques que ja ha dut a terme la Comissió de 

Finances i Bon govern i presenta el Manual Intern de prevenció de Blanqueig 

que entrarà en vigor després de la seva aprovació. En ell, i seguint les 

normatives existents i les millors pràctiques, s’estableixen, entre d’altres,  les 

mesures de diligència deguda que s’hauran de prendre a determinats donants 

(aquells que superin els 5.000 €), la composició de l’OCIC i la periodicitat de les 

reunions, el representant davant la UIFAND, el formulari KYC o el procés per 

informar d’una operació sospitosa. Aquest manual ja ha estat compartit amb la 

junta i els empleats per a la seva lectura prèvia a la seva aprovació i posada en 

funcionament. També s’ha compartit amb els auditors per a conèixer-ne la seva 

opinió. En conversa telefònica, ens han comentat que no hi veuen cap canvi a 

fer, només i com a recomanació, proposen reforçar el punt on s’estableix que 

l’OCIC s’ha de reunir i informar a la junta de manera trimestral. 

 

Al dossier de l’Assemblea s’hi inclou el manual complet. 

 

S’aprova el Manual Intern de Prevenció del Blanqueig que entra en vigor el dia 

següent a l’aprovació del mateix. 

 

8. Renovació dels membres de la junta. 
 

D’una banda, la Marianela Aristot i l’Elisa Fité informen de la seva decisió de no 

continuar com a membres de la nostra junta.  Després de molts anys de 

dedicació al nostre comitè, necessiten dedicar-se a altres temes. 

 

L’Assemblea General aprofita per agrair-los-hi tots aquests anys de dedicació a 

la tasca del nostre comitè en els quals sempre han demostrat el seu compromís 

amb els drets dels infants.  

 

D’altra banda, es convida a la Miriam Moreno i a la Marianela Vila a formar part 

de la junta del nostre comitè. Ambdues ja fa més d’un any que estan 

col·laborant amb el comitè a través de les comissions de sensibilització i 

recaptació. La presidenta, en nom de tota la Junta, els hi agraeix que amb el seu 

compromís i joventut es pugi anar rejovenint la junta. 
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Així la junta quedaria formada per les següents persones: 

Laura Alvárez Mora, Rosa Castellón Sanchez, Joan Rafael Micó Ibañez, Miriam 

Moreno Cardil, Christiane Pablo Mora, Cinta Pallé Alis, Georgia Pont Garcia, 

Anna Sala Pellicer, Clara Sanmartí Augé i Marianela Vila Aristot.  

 

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 tot i que aquest canvis no  

comporten cap canvi en els càrrecs de la Junta, en la reunió de junta que tindrà 

lloc a continuació d’aquesta Assemblea General es ratificaran els càrrec quedant 

de la forma següent: 

 

Presidenta     Laura Álvarez Mora     

Vicepresidenta     Maria Cinta Pallé Alís 

Tresorera    Christiane Pablo Mora   

  

Vocals     Rosa Castellón Sánchez 

Josep Rafael Micó Ibáñez 

Miriam Moreno Cardil 

Geòrgia Pont Garcia 

Anna Sala Pellicer 

Clara Sanmartí Augé 

     Marianela Vila Aristot 

  

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 



13 

 

2. COMPTES ANUALS 2020 

 
2.1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

 

Compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2020 i 2019 , en euros. 

   
Capítol         31/12/2020 31/12/2019  

I Ingressos d'explotació   410.018,83 560.983,10  

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

2 Altres ingressos d'explotació   410.018,83 560.983,10  

           

           

II Despeses d'explotació        

1 Consum de mercaderies, matèries primes i altres materials 226.036,41 1.711.534,84  

2 Despeses de personal        

   a) Sous, salaris   112.341,73 84.520,54  

   b) Càrregues Socials  16.802,58 12.927,93  

   c) Altres despeses de personal  322,95 520,17  

   d) Aportacions i dotacions per pensions      

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

3.807,63 1.130,94 

 

  immobilitzats intangibles i tangibles   
4 Variació del deteriorament del circulant       

5 Altres despeses d'explotació   27.474,87 43.149,16  

  Total despeses d'explotació   386.786,17 1.853.783,58  

           

  Resultat de l'explotació   23.232,66 -1.292.800,48  

           

           

III Resultat Financer   1.767,34 1.254.830,52  

  Resultat Financer   1.767,34 1.254.830,52  

        0,00  

  Resultat de les operacions   25.000,00 -37.969,96  

           

           

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     25.000,00 -37.969,96  
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2.2. BALANÇ DE L’EXERCICI 2020 

 

ACTIU    

 

ACTIU   

    2020 2019 

          

Immobilitzat (Nota 1)   10.582,47 1,59% 12.226,05 

Immoblilitzat Intangible  11.170,47   9.963,49 

  Despeses d'establiment 3.363,33   3.363,33 

  Pàgina Web+ ampliació 6.233,44   5.026,46 

  Altre immobilitzat intangible 1.573,70   1.573,70 

Immoblilitzat Tangible  34.836,88   37.192,59 

  Instal.lacions tècniques 1.449,32   2.704,32 

  Mobiliari 8.244,30   10.380,46 

  Equips informàtics 25.143,26   24.107,81 

Immobilitzat financer  1.071,49   1.071,49 

Amortització acumulada  -36.496,37   -36.001,52 

  Amort. Ac. Immob. Intangible -6.783,32   -5.074,76 

  Amort.Acum. Immob. Tangible -29.713,05   -30.926,76 

         

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

          

Deutors (Nota 3)   3.890,52 0,58% 48.245,31 

  Deutors per vendes 0,00   0,00 

  Provisió per insolvències 0,00   0,00 

  Deutors diversos 3.890,52   48.245,31 

  Altres deutors 0,00   0,00 

         

Inversions Financeres a curt termini (Nota 4) 3.968,65 0,60% 14.562,77 

          

          

Tresoreria (Nota 5)   643.484,15 96,62% 1.242.747,01 

  Caixa  1.647,75   1.997,61 

  Bancs Euro 641.836,40   1.240.749,40 

          

Ajustaments per periodificació (Nota 6) 4.054,65 0,61% 461,51 

       

  TOTAL ACTIU 665.980,44   1.318.242,65 
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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 

al 2019 en la página web i al 2020 en la seva ampliació. 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. 

 

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 2020. 

 

Nota 5 Correspon a la Tresoreria. 

 

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

següent. 

 



16 

 

2.2. BALANÇ DE L’EXERCICI 2020 

 

PASSIU   

 

PASSIU   

    2020 2019 

          

Romanent (Nota 1)   75.000,00 11,26% 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)   0,00% 37.969,96 

          

Resultats de l'exercici (Nota 3) 25.000,00 3,75% -37.969,96 

          

Subvencions (Nota 4)   3.968,69 0,60% 9.078,37 

          

          

Creditors (Nota 5)   6.699,72 1,01% 12.942,30 

  Per compres 4.495,05   10.746,79 

  Altres : CASS, salaris i govern 2.204,67   2.195,51 

          

          

Fons transferits en dipòsit (Nota 6) 465.661,28 69,92% 1.116.348,52 

          

          

Partides pendents d'aplicació (Nota 7) 0,00 0,00% -605,59 

          

          

Ajustaments per periodificació (Nota 8) 89.650,75 13,46% 105.478,75 

          

          

          

          

  TOTAL PASSIU 665.980,44   1.318.242,35 
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Comentari de les notes  

 

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

 

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, MI Govern i salaris. 

 

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

2021, que forma part de l’any 2020 (Recursos Regulars: 41.530,88 € ), 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: No hi ha cap partida pendent d’apliació. 

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  
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INFORME D’AUDITORIA EMÈS PER UN AUDITOR INDEPENDENT 
 
 
 

A l’Assemblea General d’UNICEF – Comité d’Andorra, 
 
 

Opinió 
 

Hem auditat els comptes anuals abreujats adjunts d’UNICEF – Comité d’Andorra (en 
endavant la Entitat), que comprenen el balanç abreujat a 31 de desembre de 2020, el 
compte de pèrdues i guanys abreujat, l’estat de canvis del patrimoni net abreujat i la 
memòria abreujada corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data. 

 
Segons la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els 
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Entitat a 
31 de desembre de 2020, així com dels seus resultats corresponents a l’exercici finalitzat en 
aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta 
d’aplicació (que s’identifica a la Nota 2.2 de la memòria adjunta) i, en particular, amb els 
principis i criteris comptables que hi estiguin continguts. 

 

Fonament de l’opinió 
 

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb les Normes Internacionals 
d’Auditoria (NIA). Les nostres responsabilitats, d’acord amb aquestes normes, es descriuen 
més endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels 
comptes anuals abreujats del nostre informe. 

 

Som independents de la Societat de conformitat amb els requeriments d’ètica aplicables a 
la nostra auditoria dels comptes anuals, que figuren recollits en el Codi d’Ètica per a 
professionals de la Comptabilitat del Consell de Normes Internacionals d’Ètica per a 
Comptadors (Codi d’ètica de l’IESBA), i hem complert les altres responsabilitats d’ètica, de 
conformitat amb aquests requeriments. 

 
Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 
adequada per a la nostra opinió. 

 

Responsabilitat de la Junta de Govern en relació amb els comptes anuals abreujats 
 

Els membres de la Junta de Govern són responsables de formular els comptes anuals 
abreujats adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i dels resultats de la Entitat, de conformitat amb el marc normatiu d’informació 
financera aplicable a Andorra, i del control intern que considerin necessari per permetre la 
preparació dels comptes anuals abreujats lliures d’incorrecció material, a causa de frau o 
error. 
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En la preparació dels comptes anuals, els membres de la Junta de Govern són 
responsables de la valoració de la capacitat de la Entitat per a continuar com a empresa 
en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb 
l’empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable d’empresa en funcionament, 
excepte si els membres de la Junta de Govern tenen la intenció de liquidar la Entitat o de 
cessar les seves operacions, o bé no existeixi una altra alternativa realista. 

 
 

Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals abreujats 
 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable de que els comptes anuals 
abreujats en el seu conjunt estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i 
emetre un informe d’auditoria que contingui la nostra opinió. Seguretat raonable és un alt 
grau de seguretat però no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb les 
NIA sempre detecti una incorrecció material quan existeix. Les incorreccions poden ser 
degudes a frau o error i es consideren materials si, individualment o en conjunt, es pot 
preveure raonablement que influeixin en les decisions econòmiques que prenen els usuaris 
basant-se en els comptes anuals. 

 

Una descripció més detallada de les nostres responsabilitats en relació amb l’auditoria dels 
comptes anuals abreujats s’adjunta en l’Annex 1 a aquest informe d’auditoria. Aquesta 
descripció és part integrant del nostre informe d’auditoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neus CORNELLA AYERBE 
Sòcia-
Directo
ra 
GAUDI
T, S.L. 

 
 
 

Andorra la Vella, el 12 d’abril de 2021 
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Annex 1 del nostre informe d’auditoria 

 
Addicionalment a allò que inclou el nostre informe d’auditoria, en aquest Annex incloem les 
nostres responsabilitats respecte a l’auditoria dels comptes anuals. 

 
Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals abreujats 

 

Com a part d’una auditoria de conformitat amb les NIA, apliquem el nostre judici 
professional i mantenim una actitud d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. 
També: 

 

• Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals 
abreujats, per causa de frau o error, i apliquem procediments d’auditoria per 
respondre a aquests riscos i obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per a 
proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció 
material a causa de frau és més elevat que en el cas d’una incorrecció material per 
causa d’error, atès que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions 
deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del control intern. 

 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria a fi de dissenyar 
procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no 
amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. 

 

• Avaluem l’adequació de les polítiques comptables aplicades i la raonabilitat de les 
estimacions comptables i la informació revelada pels membres de la Junta de Govern. 

 

• Concloem sobre si és adequada la utilització, pels membres de la Junta de Govern, del 
principi comptable d’empresa en funcionament i, basant-nos en l’evidència 
d’auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material 
relacionada amb fets o amb condicions que puguin generar dubtes significatius sobre 
la capacitat de la Entitat per continuar com a empresa en funcionament. Si concloem 
que existeix una incertesa material, cal que cridem l’atenció en el nostre informe 
d’auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals 
abreujats o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió 
modificada. Les nostres conclusions es basen en l’evidència d’auditoria obtinguda 
fins a la data del nostre informe d’auditoria. Tanmateix, els fets o condicions futurs 
poden ser la causa de que la Entitat deixi de ser una empresa en funcionament. 

 

• Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa 
la informació revelada, i si els comptes anuals abreujats representen les transaccions i 
fets subjacents de forma que assoleixen la presentació fidel. 

 
Ens comuniquem amb els responsables del govern de l’entitat en relació amb, entre d’altres 
qüestions, l’abast i el moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes 
significatives de l’auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que 
identifiquem en el transcurs d´aquesta. 
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3. GESTIÓ ECONÒMICA DEL COMITÈ 

 
3.1. INGRESSOS 

 

INGRESSOS 2020 2019 variació respecte al 2019 

INDIVIDUALS       

CASH 739.751,56 554.459,72 33,42% 

Donacions 14.579,86 21.680,21 -32,75% 

Altres donacions generals 4.061,69 8.397,83 -51,63% 

Donacions no sol.licitades 1.870,00 6.610,98 -71,71% 

Inspired Gifts 6.383,92 6.633,40 -3,76% 

Ingressos varis recaptació: productes 2.241,00     

Donatius web 23,25 38,00 -38,82% 

        

Donació extraordinària 564.112,73 304.900,00 85,02% 

        

        

Actes i Events 42.829,46 95.014,89 -54,92% 

Encants 28.666,16 81.050,51 -64,63% 

Campanya anual 3.123,30 13.964,38 -77,63% 

Campanya Covid 19 11.040,00     

        

Loteria 4.260,00 2.980,00 42,95% 

Loteria 4.260,00 2.980,00 42,95% 

        

Emergències 7.125,50 7.100,00 0,36% 

Emergències 7.125,50 7.100,00 0,36% 

        

SOCIS 106.844,01 108.180,00 -1,23% 

Quotes socis 106.844,01 108.180,00 -1,23% 

        

HERÈNCIES I LLEGATS 0,00 14.604,62 -100,00% 

Llegats 0,00 14.604,62 -100,00% 

        

KEY INFLUENCERS 103.339,84 113.286,47 -8,78% 

GRANS DONANTS 86.000,00 89.000,00 -3,37% 

Grans donants 86.000,00 89.000,00 -3,37% 
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FUNDACIONS 6.819,84 13.143,87 -48,11% 

Fundacions 6.819,84 13.143,87 -48,11% 

        

SOCIETAT CIVIL I NO 
LUCRATIVES 

10.520,00 11.142,60 -5,59% 

Esports 
                                      

-      
                             

954,00    
  

Federacions 0,00 0,00   

BCA 10.000,00 10.000,00 0,00% 

FCA 520,00     

Altres 0,00 188,60 -100,00% 

        

BUSINESS 72.208,36 96.435,74 -25,12% 

EMPRESES 72.208,36 96.435,74 -25,12% 

Convenis Vises 59.491,60 63.055,26 -5,65% 

Conveni Hotels 3.146,25 8.280,69 -62,00% 

Conveni Restaurants 172,86 171,03 1,07% 

Neus del Valira, S.A. 3.072,60 11.060,00 -72,22% 

Altres convenis 6.205,05 13.748,76 -54,87% 

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 6.173,92 1.214,84 408,21% 

Ingressos extraordinaris 
                                      

-      
                                      

-      
  

Ingressos Extraordinaris 
                                      

-      
                                      

-      
  

Ingressos d'exercicis anteriors 
                                      

-      
                                      

-      
  

        

        

Ingressos financers 6.173,92 169,84 3535,14% 

Interessos 173,92 169,84 2,40% 

Abonament despeses bancàries 
                         

6.000,00    
                                      

-      
  

        

Beneficis procedents Immob. 
Tangible 

0,00 1.045,00 -100,00% 

Impresora 0,00 1.045,00 -100,00% 
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NO SUBJECTE A 
CONTRIBUCIÓ 

18.831,80 61.701,17 -69,48% 

        

Subvenció rebuda de Unicef - PFP 0,00 7.516,70 -100,00% 

Campanya Anual 
                                      

-      
                         

6.208,72    
-100,00% 

Socis 
                                      

-      
                         

1.307,98    
-100,00% 

        

Subvencions actes concrets 18.831,80 54.184,47 -65,25% 

MAF 155,81 11.023,43 -98,59% 

Subvenció Post Grau 
                                      

-      
2.577,81 -100,00% 

Advocacy: Hble.Comú de St. Julià 
                                      

-      
5.053,85 -100,00% 

Advocacy: Particulars 3.030,24 150,73 1910,38% 

Grup Escola St. Julià: incendis 
Austràlia 

80,00 
                                      

-      
  

Capses Bombons  2.870,00 2.870,00 0,00% 

Subvencions vàries 2.415,67 4.962,39 -51,32% 

Assegurança despatx 280,08 278,53 0,56% 

Subv. Covid 19 Andorra 10.000,00 
                                      

-      
  

Annual Meeting 
                                      

-      
27.267,73 -100,00% 

TOTAL INGRESSOS 980.305,48 867.097,94 13,06% 

 
El total d’ingressos de l’exercici 2020 ha estat de 980.305.48 €, que es 

distribueixen de la manera següent: 

 

 2020 % al total 2019 % al total 

Recaptacions      344.061,53    35,10%      452.181,93    52,15% 

Aportació extraordinària      564.112,73    57,54%      304.900,00    35,16% 

Subvenció Govern       40.000,00    4,08%       40.000,00    4,61% 

Subvencions 
funcionament       18.831,80    1,92%       61.701,17    7,12% 

Emergències         7.125,50    0,73%         7.100,00    0,82% 

Altres ingressos         6.173,92    0,63%         1.214,84    0,14% 

      980.305,48           867.097,94      

 

Els ingressos respecte de l’any 2020, han disminuït d’un 25,97 % si no tenim en 

compte l’aportació extraordinària i han augmentat un 13,06 % amb l’aportació 

extraordinària. Els ingressos subvencionats han disminuït un 65,25 % però no 

afecten el resultat final. 
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Recaptacions 

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

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

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

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

Donacions. S’han incrementat un 77,20 % per una donació extraordinària. 

Actes i esdeveniments Disminució d’un 54,92 % respecte al 2019. 

Loteria. Aquest any se’n ha venut un 42,95% més que l’any 2019. 

Socis. La partida ha disminuït en un 1,23 %respecte al 2019, amb 15 socis nous, 1 

increment de quota, 1 disminució de quota i 15 baixes (5 per defunció, 2 per 

jubilació, i la resta per motius econòmics). 

Grans donants. Ha disminuït un 3.37%, 1 donant ha disminuït la seva aportació, 

1 donant ha incrementat la seva aportació. 

Fundacions: Ha disminuït un 48,11 %, una fundació no ha fet cap aportació. 

Societat Civil i no Lucratives. S’han rebut ingressos per un total de 10.520,00 

euros, un 5,59% menys que al 2019, inclou les donacions del Basquet Club 

Andorra i el Futbol Club Andorra. 

Empreses. S’ha assolit l’import de 72.208,36 €, un 25,12% menys que l’any 2019. 

La disminució més significativa ha estat en el conveni amb amb els hotels. 

Emergències: S’ha rebut un 0,36% més que l’any anterior. Els fons provenen de 

la Plataforma d’ONGs, i de donants particulars. S’ha obert una emergència per 

els afectats per les explosions de Beirut a Liban, i el Comitè ha enviat fons propis 

de donacions per Covid 19 Global, Covid 19 Andorra, Incendis Austràlia, afectats 

per la guerra a Iemen, afectats per l’escalada de violència a la zona de Tigray 

Etiopia, i afectats pels huracans Eta i Iota a Nicaragua. 

Altres vies d’ingressos 

Administració Pública 

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

Insaka a Zàmbia ha estat de 40.000 €, igual que el 2019. 
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No s’han rebut donacions ni col·laboracions d’altres administracions públiques. 

Ingressos extraordinaris i ingressos financers  

Aquest capítol (6.173,92 €) suma els interessos de dipòsits financers realitzats 

durant l’any d’una devolució de despeses bancàries; no hi ha ingressos 

extraordinaris. 

 

Subvencions de funcionament  

Els ingressos d’aquest capítol recullen totes les aportacions que els donants 

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 2020 2019 variació respecte al 2019 

Serveis exteriors 24.341,18 22.910,53 6,24% 

Lloguer despatx 5.602,40 6.394,20 -12,38% 

Manteniment pàgina web 1.226,85 245,58 399,57% 

Reparació i manteniment despatx 1.181,77 247,20 378,06% 

Reparacions i manteniments equips 
inf. 

2.191,12 1.106,72 97,98% 

Serveis d’auditoria 4.604,68 4.514,40 2,00% 

Serveis de professionals 
independents  varis 

                                      
-      

615,60 -100,00% 

Personal d'Agentas 2.437,50 4.569,24 -46,65% 

Transport 
                                      

-      
177,65   

Electricitat 590,62 554,68 6,48% 

Telèfon 1.493,88 1.432,20 4,31% 

Material de despatx 2.067,91 1.786,98 15,72% 

Subscripcions premsa 342,55 338,06 1,33% 

Correus 41,02 53,24 -22,95% 

Relacions públiques 102,41 102,41 0,00% 

Desp. Neteja 326,60 3,18 10.170.44%  

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

Memòria 1.340,74 724,19 85,14% 

Roba equip i voluntariat 746,13     

  
    

  

Despeses recaptació 11.597,07 21.511,07 -46,09% 

Socis/Telemarqueting 
                               

32,46    
                                      

-      
  

Conveni Hotels  
                                      

-      
                                      

-      
  

Desp. Encants 5.180,80 9.801,23 -47,14% 

Desp. Recaptació diverses 1.546,78 1.968,62 -21,43% 

Campanya Anyal 209,69 
                                      

-      
  

BCA 10,50 0,00   

FCA 3,82     

25 è Aniversari 1.821,60 1.061,91   
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Annual Meeting   8.679,31   

Compres per recaptació 2.791,42     

        

Advocacia i Educació 4.786,10 555,78   

Advocacia i Educació 4.786,10 555,78   

        

Despeses de personal 126.537,78 95.091,70 33,07% 

Remuneracions personal 109.603,92 81.880,10 33,86% 

Indemnitzacions  personal 
                                      

-      
                                      

-      
  

Càrrecs socials 16.610,91 12.691,43 30,88% 

Altres despeses de personal 
                               

46,95    
                             

520,17    
  

Formació 276,00     

        

Despeses financeres 5.100,71 6.417,17 -20,51% 

Comissions bancàries 181,64 6.417,17 -97,17% 

Diferències negatives de canvi 
                         

4.919,07    
                                      

-      
  

        

Despeses extraordinàries 0,00 0,00   

Despeses exercicis anteriors 
                                      

-      
                                      

-      
  

        

Dotació a l’amortització de 
material 

3.624,52 2.175,94 66,57% 

Amortització de material 3.624,52 2.175,94 66,57% 

        

Pèrdues procedents immobilitzat 183,11     

Pèrdues procedents Immob. Tangible 183,11     

        

NO SUBJECTE A 
CONTRIBUCIÓ 

18.831,80 61.701,17 -69,48% 

        

Subvenció rebuda de Unicef - PFP 0,00 7.516,70 -100,00% 

Campanya Anual 
                                      

-      
                         

6.208,72    
-100,00% 

Socis 
                                      

-      
                         

1.307,98    
-100,00% 

        

Subvencions actes concrets 18.831,80 54.184,47 -65,25% 

MAF 155,81 11.023,43 -98,59% 

Subvenció Post Grau 
                                      

-      
2.577,81 -100,00% 
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Advocacy: Hble.Comú de St. Julià 
                                      

-      
5.053,85 -100,00% 

Advocacy: Particulars 3.030,24 150,73 1910,38% 

Grup Escola St. Julià: incendis 
Austràlia 

80,00 
                                      

-      
  

Capses Bombons  2.870,00 2.870,00 0,00% 

Subvencions vàries 2.415,67 4.962,39 -51,32% 

Assegurança despatx 280,08 278,53 0,56% 

Subv. Covid 19 Andorra 10.000,00 
                                      

-      
  

Annual Meeting 
                                      

-      
27.267,73 -100,00% 

Annual Meeting 27.267,73 27.267,73   

        

Transferències per projectes i 
emergències 

760.303,21 656.734,58 15,77% 

Emergències 81.364,19 30.000,00 171,21% 

Buthan 75.000,00 75.000,00 0,00% 

Congo Brazzaville 
                                      

-      
75.000,00 -100,00% 

República Centre Africana 75.000,00 75.000,00 0,00% 

Centres Insaka - Zàmbia 240.000,00 
                                      

-      
  

Recursos regulars 288.939,02 401.734,58 -28,08% 

        

TOTAL DESPESES 955.305,48 867.097,94 10,17% 

       

RESULTAT DE L’EXERCICI 25.000,00 0,00   

 

 

DESPESES   

El total de les despeses de l’exercici 955.305,48 ha estat de 867.097,94 € amb un 

increment del 10,17 % respecte l’exercici 2019. Les transferències a UNICEF han 

estat de 760.303,21 €, un 15,77 % més que l’any anterior. 

 2020 % al total 2019 % al total 

Despeses subvencionades     18.831,80    1,97%    61.701,17    7,12% 

Transferències per projectes   760.303,21    79,59%   656.734,58    75,74% 

Despeses de funcionament   176.170,47    18,44%   148.662,19    17,14% 

   955.305,48        867.097,94      
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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 (390.000,00 €), les transferències a 

Recursos Regulars (288.939,02 €) i les transferències a Emergències (81.364,19 €) 

representen el rendiment real de la nostra tasca, amb un traspàs del 81,68 % dels 

fons.  

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 176.170,47 €, un 18,50 % més que l’any 2019. Les partides més 

significatives són les corresponents a despeses de personal (126.537,78 €), de 

serveis exteriors (24.341,18 €). Les despeses de recaptació han estat de 11.597,07 

€, un 46,09% menys que l’anterior, (s’hi inclouen les despeses del 25 è Aniversari 

pagades pel Comitè), les despeses d’advocacia han estat de 4.786,10 € un 97,17 

% més que l’anterior (compra de mascaretes i donació al MI Govern d’Andorra). 

2020 % al total 2019 % al total

Despeses recaptació + Advocacy 16.383,17    9,30% 22.066,85    14,84%

Serveis exteriors 24.341,18    13,82% 22.910,53    15,41%

Despeses personal 126.537,78  71,83% 95.091,70    63,96%

Amortitzacions, Pèrdues Immobilitzat,

Desp. Exercicis Anteriors, serveis

bancaris, provisions insolvències 8.908,34      5,06% 8.593,11     5,78%

Total despeses funcionament 176.170,47  148.662,19   
 
El capítol de Despeses de personal s’ha incrementat un 33,07 % respecte al 2019, 
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degut al fet que l’any 2019 es va contractar un tècnic de recaptació (any 2019: 2,5 

mesos i l’any 2020 tot l’any), i que un administratiu que el Comitè tenia 

contractat via Agentas , ha passat a formar part del nostre equip des del 1 de 

juliol de 2020. 

 

Quant als serveis exteriors (percentatges respecte al 2019), inclouen: 

-  Lloguer: 5.602,40 € (-12,38%) 

-  Serveis d’auditoria: 4.604,68€ (2,00%) 

- Personal d’Agentas: 2.437,50 € (-46,65%) 

- Telèfon: 1.493,88 € (4,31%) 

-  Material de despatx: 2.067,91 € (15.72%) 

-  Memòria: 1.340,74 € (85,14%) 

 

 

 

Els imports corresponents a les transferències enviades a UNICEF són: 

Total Altres recursos:   390.000 € (46,03 %) 

Subvenció Govern       40.000,00 € 

 Fons del Comitè   350.000,00 € 

Recursos regulars   288.939,02 € (38,00%) 

Emergències      81.364,19€  (10,70%)   
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3.3. CONTRIBUCIÓ A L’UNICEF 

 

 

2020 2019 2018 2017

Ingressos per vendes

Ingressos per donacions, 

actes,emergències i 

Govern 955.299,76    804.181,93    518.693,43    598.791,63    

Subvenció funcionament 

+ interessos 25.005,72     62.916,01     58.927,72     26.488,48     

Total ingressos 980.305,48    867.097,94    577.621,15    625.280,11    

760.303,21    656.734,58    365.233,96    470.301,60    

81,68% 81,54% 70,39% 78,51%

Retenció 18,32% 18,46% 29,61% 21,49%

Contribució a 

UNICEF

 
 

Contribució del Comitè 

La contribució del Comitè ha estat de 760.303,21 €, un 15,77% més que l’any 

2019, que va ser de 656.734,58 €. Pel que fa a la distribució, ha estat la següent: 

Contribució total                         760.303,21 € 

Recursos regulars totals            288.939,02 € 

Bhutan (2021)                75.000,00 € 

Centres Insaka- Zàmbia (2020)            240.000,00 € 

República Centre Africana (2021)              75.000,00 € 

Emergències (Guerra a Iemen, Escalada de violència 

A Etiopia, huracans Ieta i Iota a Nicaragua, Explosions 

a Beirut Liban, i Covid 19).                    81.364,19 € 

 

Contribució del Govern a UNICEF  
 

La contribució del Govern al 2020 (100.000,00 €) ha estat del mateix import que 

l’any 2019, distribuïts de la següent manera: 

ontribució general    25.000,00 € 

Contribució al projecte a Buthan    75.000,00 € 
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Contribució global 

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

(UNICEF) ha estat de 860.303,21 € que inclou la quantitat transferida pel Comitè i 

la contribució voluntària del Govern.   
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4. MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020 

 

4.1. RECAPTACIÓ. RESULTATS I ACTIVITATS   

 
 

 

 

Els fons recaptats durant l’any 2020 són de 955.299,76€ €, un 18,79% més que l’any 

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

provinents de donacions inter-vivos. Han disminuït les partides de socis 

lleugerament, d’emergències, de grans donants amb la modificació de l’aportació 

d´Armor 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, cal recordar que 

no s´han pogut dur a terme un gran nombre d´esdeveniments, i que en vista de 

la situació sanitària es va decidir no fer cap campanya anual al 2020, sinó que 
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obrir una d´emergència per la covid-19 i acabar el calendari amb petites 

campanyes, la de l´#Educació i #ResolutionForTwo. 

 

 

 

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 baixat a 6.325,94 € (un 25,02% menys que l’any 2019). 

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 484.738,47 € (un 58,09% 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 2020 s’han rebut donacions per 

IG d’un import de 27.628,18 €, 6.628,18 € de particulars i 21.000 € part de venda 

de la cartera, que representa un increment del 316.5% respecte l’any 2019. S’hi 
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inclou la donació de l’Associació de Bancs d’Andorra, de particulars, de les mini 

campanyes d´#Educació i de #Resolution for two. En el quadre següent s’informa 

dels subministraments escollits: 

 

INSPIRED GIFTS packs unitats

Mascareta quirurgica 32                  960

Guants quirurgics 4.552            4552

ppe 91                  91

1 Barra de sabó 5.725            5725

motxilles 270                270

Llibreta 271                2710

Llapis 370                3700

radio solar 22                  22

10 dosis de vacunes contra el tètanus 29                  290

Kit de dignitat 12                  12

20 dosis de vacuna contra la tuberculosi (BCG) 18                  360

10 dosis de vacunes contra el xarampió 23                  230

100 pastilles desparasitants 11                  1100

20 dosis de vacuna contra la poliomielitis 32                  640

30 sobres de micronutrients 36 1080

Antibiòtics per nounats i tractament per a la meningitis 12 12

Manta 18 18

Un kit de reanimació per a nadons 4 4

Bressol 2 2

Una escola en una maleta per 40 infants 12 12

150 Sobres d´aliment terapèutic 9 1350

Kit de desenvolupament de primera infància 1 1

Kit d´ensenyament de matemàtiques 4 4

10,000 Pastilles potabilitzadores d´aigua 2 20000

Kit familiar d´aigua 2 2

1,000 Sobres de sals de rehidratació oral 4 4000

Pilota de futbol 12 12

Tractament antimalària per 30 infants 20 20

24 llaunes de llet terapèutica 7 168

Kit de primers auxilis 2 2

100 Pastilles de paracetamol 10 1000

100 tests per al VIH 1 100

Roba d´hivern per nadons i infants 4 4

Tenda de campanya 1 1

16 paquets de galetes energètiques 2 32  
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Actes 

Dins de l’apartat d’Encants, aquest 2020 no s´ha pogut incloure les edicions dels 

Encants Vintage (maig i novembre) ni els Vide Dressing de La Massana (maig i 

octubre)  degut a la situació sanitaria, però dintre del marc de la botiga es van 

realitzar ventes privades. En total s’han aconseguit 28.666,16 €, un 64,63% 

menys que l’any anterior. 

En el marc de la campanya anual, en vista de la sitació sanitaria, no es va dur a 

terme cap campanya anual, ni tampoc els actes relacionats. Es va decidir el 

llançament de dues petites campanyes. Non obstant, els ingresos per l´any 2020 

es veuen incrementats d´un 930,52%, gràcies a la donació extraordinària rebuda. 

 

Loteria 

Aquest 2020 s’ha venut loteria per valor de 4.260 € de donació, un 42,95% més 

que al 2019.  

 

 

Emergències 

Durant el 2020, la Plataforma d’ONG va obrir emergència per la campanya pels 

afectats per les explosions al Beirut (Liban) i vam rebre 7.000 € que es van 

complementar amb fons propis i de particulars.  

 

SOCIS  

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

aquest 2020 ha estat de 106.884,01 €, un 1,23% menys que l’any 2019. Aquest 

any hi ha hagut 15 socis nous, 1 increments de quota, una disminució de quota i 

15 baixes de soci. De les 15 baixes, 5 són per defunció, 2 per jubilació i la resta 

per motius econòmics.  

 

HERÈNCIES 

Aquest 2020, no s’ha rebut cap herència. 
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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. 

 

 

 

GRANS DONANTS 

Aquest any han arribat a un import de 86.000 €, un 3,37% menys que l’any 2020.  

 

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 2020 ha estat de 10.520,00 €, un 5,59% menys que l’any 

anterior.  

 

FUNDACIONS 

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

rebut aquest 2020 ha estat de 6.819,84 €, un 48,11% menys que l’any anterior. 

S’ha rebut donacions de la Fundació Armor 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. 
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Els ingressos rebuts gràcies als convenis signats amb empreses i donatius han 

arribat a 72.208,36 €, que representen una baixada del 25,12% respecte l’any 

2019. 

 

Convenis. La major part dels convenis amb empreses han baixat aquest 2020 en 

gran part degut a la situació sanitaria. Els convenis amb Crèdit Andorrà i 

Morabanc de les targetes solidàries baixen un 3,18% i un 16,74% respectivament. 

Els convenis que han baixat més son el One Chance for Children amb hotels mab 

un 60,73% menys, i per el brunch solidari de Granvalira que no es va poder 

realitzar. Al 2020, tampoc vam rebre l´import del conveni per part de Caldea, que 

s´abonará per el 2021. La partida d’Altres convenis inclouen petites 

col·laboracions com Centre Comercial River, Transports Tot, Andorra Telecom i 

Mercacenter. 

Donacions d’empreses. Aquest 2020 no vam rebre les donacions d’empreses a 

través del conveni Multiplica per la infància.  

 



45 

 

 

 

 

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’àrea 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 2020, Unicef Andorra i els comuns han seguit treballant 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, amb previsió de signatura el novembre del 2021 per part de 

tots els comuns 

• 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 amb la implementació del Manual de Marca “Parròquies 

Amigues de la Infància” 

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

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

• Recull d’accions comunals en favor de la infància i adolescència durant la 

Covid-19 

 

Consells d’Infants Comunals 

Durant el mes de setembre i novembre del 2020, Unicef Andorra ha realitzat més 

de 30 tallers a les escoles andorranes, per on han passat gairebé 600 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  
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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: 

- Dissenyar parcs  per a nois i noies de 10 a 16 anys i que estiguin adaptats 

per a nois i noies amb discapacitats. 

- Instal·lar xarxes als tubs de drenatge que arriben al riu 

- Horts ecològics a les escoles 

- Construir casetes pels ocells per  combatre la processionària.  

 

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. 

 

Actualment es disposa d’informació de 58 indicadors de benestar infantil i 

aquest any s’han pogut actualitzar 34 indicadors, tot i que en alguns casos hi ha 

una manca d’actualització de les dades perquè no es troba disponible informació 

més recent. 

 

A causa de la situació excepcional provocada per la pandèmia del Covid-19, en 

aquesta edició s’ha cregut interessant complementar l’Observatori amb una 

sèrie d’indicadors nous amb l’objectiu de conèixer com ha estat el seguiment del 

curs durant els mesos posteriors al tancament dels centres escolars i els seus 
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efectes,  com s’ha vist afectada la situació socioeconòmica de les famílies o 

quines conseqüències ha tingut el confinament en la salut mental dels infants. 

 

Punts a destacar:   

• Malgrat que cada any es poden obtenir i/o actualitzar més indicadors, es 

continuen necessitant dades amb informació recent i/o que considerem 

importants per poder conèixer i, si cal, millorar el benestar de la infància a 

Andorra. No s’han pogut actualitzar les dades sobre salut i seguretat i estils 

de vida, per exemple. Si s’han pogut actualitzar els indicadors sobre benestar 

material, infància vulnerable i benestar subjectiu. 

• Pel que fa als indicadors de benestar material , tenim dades noves per 

primera vegada com que l’any 2018, el 14% de la població estava en risc de 

pobresa o exclusió social, que l’11,9% de la població menor de 18 anys estava 

en risc de pobresa (despesa per sota del 60% de la mediana nacional) o que el 

4,2% de la població menor de 18 anys es trobava en situació de privació 

material severa. 

• Respecta a les dades sobre infància vulnerable el nombre de menors de 0 a 

17 anys víctimes de violència en l’àmbit familiar identificats per la policia 

l’any 2019 va ser de 19 casos, que representen una taxa de 14 casos per cada 

10.000 nens/es d’aquesta edat (l’any 2018 es van registrar 14 casos, 16 casos 

el 2017, 8 casos l’any 2016). Aquestes dades es poden complementar amb els 

casos de violència en l’àmbit escolar: hi va haver 31 menors entre 11 i 16 

anys, víctimes de violència física o psíquica en l’àmbit escolar, que 

representen una taxa de 62 casos per cada 10.000 infants d’aquesta edat (8 

menors l’any 2018, 13 menors l’any 2017, 19 menors l’any 2016). 

• En quant els indicadors sobre benestar subjectiu, en general, la major part 

dels infants d’Andorra tenen una bona percepció de la seva situació,  de la 

seva salut o de la relació amb els amics, companys i professors. 

 

Les recomanacions principals que volem fer arribar en aquesta edició són 

reforçar l’atenció a les famílies monoparentals que són les llars que presenten un 

major percentatge de risc de pobresa (25,7%). Per tant, és en aquestes llars on 

els infants poden patir més les conseqüències derivades d’uns ingressos 

insuficients i la importància de seguir treballant en el desenvolupament total del 
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Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència per a garantir l’efectivitat real dels 

principis i drets reconeguts a qualsevol infant i adolescent d’acord amb la 

legislació nacional i internacional. 

 

Per acabar i analitzant la repercussió de la situació creada per la COVID-19 

durant el  període de confinament, recomanem reforçar l’atenció a la salut 

mental dels infants i adolescents que s’ha vist perjudicada en aquesta situació 

d’emergència viscuda, incloure la perspectiva d’infància a l’hora de prendre 

decisions, especialment en temps de crisi o emergència, i recordem que els 

infants i joves són agents de canvi positiu i els hem de tenir en compte i treballar 

amb ells  i elles per a curt i llarg termini construir un futur millor. 

 

 

 

 

 

Salut mental - Setmana de la Infància 

Del 30 de novembre al 4 de desembre del 2020, es va organitzar la cinquena 

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

aquesta edició, el tema escollit va ser la Salut Mental. L'actual pandèmia ha tret 

a la llum l'abast i la gravetat de la crisi global de salut mental i ha posat de 

manifest la necessitat d'actuar ara. 

Les dades sobre Andorra que s’han pogut obtenir fan referència al nombre 

visites al Servei de Salut Mental, que van ser un total de 189 primeres visites de 

menors de 10 anys al Servei de Salut Mental durant l’any 2017 (que representen 

un 2,4% dels infants d’aquesta edat). La salut mental és un problema global, 

però segueix estigmatitzat i infra finançat en gairebé tots els països, rics o 

pobres. Així, tots els programes de producció pròpia de RTVA van comptar amb  

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

bona salut mental i el benestar psicosocial és essencial perquè els infants, 

adolescents, pares, cuidadors i comunitats prosperin. Aquest any també es va 

comptar  amb la participació dels alumnes de 4rt de l’Escola Andorrana de 

Segona Ensenyança d'Encamp, que ens van fer arribar les seves inquietuds i 

dubtes sobre un tema que afecta el 20% dels adolescents a tot el món. 
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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), Comuns 

(departaments i punts joves) escoles (bressol, de primària i secundària, 

batxillerat, formació professional i universitària), empreses,  associacions i 

fundacions, partits polítics, mitjans de comunicació (RTVA, El periòdic, Bon dia), 

federacions i clubs esportius (Handball School), entitats bancàries (VallBanc), 

escoles d’idiomes (InLingua), el Parc Natural del Comapedrosa, el Museu 

Thyssen, i molts més col·laboradors a través de les xarxes socials van alçar la 

seva veu per un dia, per a tots aquells infants que no ho poden fer. 

Sota l’eslògan “REIMAGINEM un món millor per als infants” la Cambra de 

Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra va incloure en el seu Concurs d’Aparadors 

de Nadal un premi especial concedit per Morabanc per a l’aparador que és 

guarnís de color BLAU.  

 

 

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 2020 hem seguit de prop el compliment dels terminis per a la seva 

execució i hem participat en la Comissió nacional de la Infància i l'Adolescència 

realitzada durant el mes de juliol. 

 

Pressupostos amb perspectiva d’Infància 

Gràcies a la col.laboració d’Unicef Comitè Espanyol, el 19 d’octubre del 2020 es 

va realitzar una sessió formativa a membres del Govern d’Andorra sobre la 

metodologia emprada per a realitzar pressupostos públics en clau d’infància.  

 

 

Promoció i difusió dels drets dels infants 

 

• El gener del 2020, Líquid Dansa i Unicef Andorra van signar el seu primer 

conveni de col·laboració amb dos objectius ben definits: oferir  als infants 

inscrits al Líquid Vacances, tallers participatius sobre els Drets dels 

Infants. Durant el Casal Infantil de Vacances de l’escola, el voluntariat jove 

d’Unicef Andorra ha realitzat 22 tallers per a tractar la Convenció dels 

Drets de l’Infant d’una manera creativa i ajustada a la franja d’edat dels 

alumnes (des de 4-5 anys fins a 12 anys). Durant els tallers, per on han 

passat 151 infants, els hi hem demanat als alumnes que representessin en 

un mural els drets dels infants  que necessiten tots els nens i nenes per 

viure amb dignitat i justícia. 

• Noves icones de la Convenció sobre els drets de l’infant 

Aprofitant el 25è aniversari de la signatura de la Convenció per part 

d’Andorra i les noves icones que es van publicar el 2019 per commemorar 

el 30è aniversari de la Convenció, el Comitè d’Andorra ha estat treballant 

en la traducció al català de les icones i ha produït pòsters i altres 

materials que s’han repartit a tots els centres educatius del Principat. 

• Salut Mental 

El Comitè i el Col·legi Oficial de Psicòlegs d'Andorra, van signar el mes de 

setembre un  conveni de col·laboració per a treballar conjuntament, 

durant el 2020 i 2021, per a la Salut Mental dels Infants i dels Joves 

d'Andorra. L'edició de vídeos d'educació emocional, la realització de 

xerrades a joves, famílies i professionals i una guia didàctica amb tot el 
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contingut treballat seran els tres pilars en què es basa aquest 

 conveni. 

• Entrevistes a experts / Recursos educatius 

El confinament va provocar un reajustament del dia a dia, de les activitats 

quotidianes i de les relacions personals i professionals. Amb l’objectiu de 

promoure la salut i el benestar dels infants i adolescents d’Andorra, 

durant aquest període es van realitzar entrevistes a diferents experts, per 

oferir eines i recursos  per  gestionar de la millor manera la nova situació. 

Es van tractar temes com : adolescència i salut mental, l’escola a casa, 

discapacitat intel.ectual, autisme, hàbits alimentaris, vacunació i 

alletament, etc. 

També vam compartir diàriament, amb les famílies,  recursos educatius 

per a realitzar individualment o tots junts, a casa. Jocs, còmics, treballs 

manuals, cuina, lectures…,  idees diferents, creatives i sostenibles, amb 

diferents idiomes i amb l’objectiu de fer més lleugera la situació de 

confinament. 

 

 

Voluntariat 

Durant el 2020 la borsa de voluntariat del comitè ha rebut 30 sol·licituds de 

voluntariat, resultat dels convenis de col·laboració signats durant el 2019 amb la 

Universitat d'Andorra i amb l'Escola d'Administració Hotelera Vatel. 

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 

2020 s'han establit projectes de treball conjunt amb l'Escola Andorrana de 

Batxillerat, amb els del PAS (projecte d'Actuació i Servei) i del CAS (Creativitat, 

Acció i Servei). 
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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 8 marquesines durant la 

campanya anual per poder-hi posar la publicitat del Comitè. 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 2020, hem tingut 275 mencions en els mitjans 

impresos (279 el 2019) i 56 mencions a RTVA (87 el 2019), incloent la Setmana de 

la Infància i les mini campanyes. 

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 nostra web ha tingut una audiència de 4.673 usuaris, dels quals un 88,6% eren 

usuaris nous. Van generar 14.208 visties a pàgines, amb una mitjana de 2,23 

pàgines per sessió. La duració mitjana de la sessió va ser de 2 minuts i 2 segons. 

Les dades provenen de Google Analytics. 

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

Instagram i Youtube. A finals del 2020, teníem un total de 4.110 seguidors als 

nostres diferents perfils a les xarxes (representa un 18% més que l’any 2019): 

1.097 al Facebook, 232 al Facebook del Encants, 1.407 al Twitter, 1.188 a 

Instagram, 141 al Instagram dels Encants i 45 a Linkedin (obert a l’octubre) 

També s’està enviant un butlletí electrònic a una base de dades de 2.489  

adreces que inclouen socis, empreses i col·laboradors. 
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Memòria 2019 

El mes d’agost es va presentar la Memòria d’Activitats 2019, com ja es va fent 

des del 2010. 

Aquest 2020 s’ha realitzat la memòria només en versió digital, donada la situació 

de falta de contactes presencials forçada per la pandèmia, i la recomanació 

existent de no compartir objectes que han estat en contacte amb vàries 

persones. 
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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 2021 està en línia amb el JSP 2018-2021 elaborat el novembre del 2017 i revisat a finals de Febrer de 2021. 
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5.2. PRESSUPOST PER AL 2020  

 

El pressupost ha estat modificat a la darrera de la reunió de la comissió 

de finances del dia 6 d’abril de 2021 

2021

AMB CARTERA 2021 JSP 2020

FUNCIONAMENT sense subvencionats 179.105,82 € 212.000,00 € 176.170,47

Reparacions i  manteniment 5.096,34 5.100,00

Amortitzacions 6.041,25 4.081,25

Telèfon, subministraments i  altres serveis 4.420,00 4.600,00

Serveis professionals independents 6.346,35 4.650,00

Lloguers 6.458,16 6.500,00

Primes d'assegurances                                 -                                   -   

Despeses de Recaptació 14.163,33 20.300,00

Despeses d'Advocacia 7.632,75 20.000,00

Despeses de Comunicació 1.200,00 5.118,75

Despeses de Personal 124.912,64 138.600,00

Altres despeses 2.835,00 3.050,00

TRANSFERÈNCIES A UNICEF 715.024,58 € 668.000,00 € 760.303,21
República Centre Africana 2021 75.000,00 € 75.000,00 €

Buthan 2021 75.000,00 € 75.000,00 €

Centres Insaka - Zàmbia 240.000,00 € 240.000,00 €

Nou Projecte

Emergències 68.000,00 € 68.000,00 €

Recursos regulars 257.024,58 € 210.000,00 €

TOTAL DESPESES 894.130,40 € 880.000,00 € 936.473,68

INGRESSOS 894.130,40 € 880.000,00 € 980.305,48

Sense Subvenció MI Govern -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00

Sense Subvencionats -18.831,80

TOTAL INGRESSOS 854.130,40 € 840.000,00 € 921.473,68

TOTAL TRANSFERÈNCIES A UNICEF 675.024,58 € 628.000,00 € 720.303,21

(Sense Subvenció MI Govern)

Despeses de funcionament (%) 20,03% 24,09% 18,81%

Contribució (%) 79,97% 75,91% 81,19%

Total 100,00% 100,00% 100,00%

Ingressos necessaris 716.423,28 € 848.000,00 €

Contribució (75%) 537.317,46 € 636.000,00 €  
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6. PROJECTES  
 

6.1 MILLORA DE L’ACCÉS ALS SERVEIS SOCIALS DE LES POBLACIONS 

AUTÒCTONES A LA LEKOUMOU (2017-2020)  

Les intervencions realitzades gràcies al suport financer del Comitè Nacional 

d’Andorra per l’UNICEF han contribuït a la implementació del nou "Pla 

descentralitzat per a la millora de la qualitat de vida dels infants i les dones, 

especialment de les dones autòctones al departament de la Lékoumou 2018-

2022 ". 

 

Durant 2020, s’han obtingut els següents resultats, tot i sent convenient 

recordar que, la pandèmia de COVID-19 ha tingut un impacte negatiu sobre els 

objectius i resultats del projecte: 

Serveis de salut: A falta d'un estudi empíric dedicat principalment a l'impacte de 

la COVID-19 en els serveis de protecció i a la prestació de serveis essencials en 

benefici de la infància, sembla que les mesures implementades per reduir els 

efectes induïts d'aquesta pandèmia (confinament domiciliari de tota la població, 

tancament d'escoles, alguns centres d'acollida, implantació de toc de queda , la 

manca d'accés a albergs, centres d'acollida, la baixa col·locació d´inafants en 

aquests centres durant el confinament i l'accés limitat als serveis de registre 

civil per a inscripcions de naixement...) tenen un profund impacte en les famílies 

i augmenten el seu nivell de vulnerabilitat.  

A més, les respostes públiques imposades pels serveis públics per frenar la 

propagació de la COVID-19 també han agreujat les desigualtats entre dones i 

nenes,  així com la discriminació entre altres col·lectius marginats com les 

persones amb  discapacitat, els infants amb dificultats (nens i nenes al 

carrer, la prostitució, els que  estan en conflicte amb la llei). Infants que 

viuen amb VIH i infants autoctons. 

Registre de naixements: S’han registrat i s´han rebut els certificats de naixement 

4.567 infants autòctons (2.207 noies i 2.360 nois), inclosos 909 (474 nenes i 435 

nens) bebès en el mateix moment de néixer. 

Un al·legat liderat pel Ministre de Justícia en el Dia Internacional dels Pobles 

Indígenes 2020 va permetre a 705 infants autoctons obtenir els seus certificats 

de naixement. 

 

Educació:  durant el curs 2019/2020. s’han inscrits 2.603 infants autòctons dels 

cuals 521 sense actes de naixament (1.209 noies i 1.394 nois) i assisteixen a 

escoles primàries. 

També 521 infants autoctons sense certificats de naixement van poder anar a 

l'escola  gràcies a l'advocacia dels membres dels comitès de protecció, 

pendents de la  concessió d'aquests certificats de naixement. A més, 14 

estudiants autoctons van  poder continuar la seva formació amb la concessió de 

documents d'identitat a través  de ladefensa i les accions conjuntes dels 

governs locals.  

Pel que fa a la prevenció de la pandèmia de COVID-19, la resposta 

departamental va  desinfectar 18 escoles en 60 aules per 27.745 alumnes 
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(13.430 nenes i 14.405 nens). 

 

Lluita contra violència de genere: Les comissions multisectorials de barris i 

pobles de protecció de la infància han identificat i referit que 13 infants víctimes 

de violència de genere van ser atesos en els serveis de maternitat i ginecologia 

de Sibiti, 14 casos en els serveis policials, i una nena autoctona d'11 anys va ser 

abusada sexualment per un adult bantu de 58 anys. Amb el suport d'una ONG 

local que treballa per defensar els Drets dels autoctons i després del judici, 

aquesta persona està empresonada des de setembre de 2020.  

 

Advocacia: Un dels principals resultats de sensibilització i defensa és la millora 

del coneixement dels pobles indígenes sobre els seus drets i les mesures 

adoptades per les autoritats a favor de l'accés a la terra, la qual cosa comporta 

un canvi en les actituds d'altres comunitats cap a elles. 

Malgrat els efectes de la COVID-19 el 2020, aquest projecte ha contribuït a 

millorar  l'accés a 7.198 infants autoctons, inclosos 4.567 nens i nenes en 

serveis civils, 2.603  escolaritzats i 28 nens i nenes en serveis de justícia, 

garantint els seus drets a  l'educació, la ciutadania i la salut. 

 

Finalment, la contribució del Comitè Nacional d'Andorra per a UNICEF s'ha 

utilitzat com a fons catalític per a altres intervencions per a la gent de 

Lékoumou, inclòs el projecte conjunt de les Nacions Unides amb el finançament 

de 2 milions de dòlars "fons ODS" que s'està implementant en aquest 

departament, juntament amb l'OMS i el WFP. 

 

Els resultats d'un estudi bàsic realitzat en l'execució de la implementació del 

projecte de fons ODS van mostrar una millora en l'accés de les poblacions 

autoctones i vulnerables als serveis socials bàsics a Lékoumou. 

Un jove alumne a una escola de Sibiti, département de la Lékoumou @UNICEF 2019/ Frank Dejongh 

 

Podeu llegir l’informe complert en francès aquí: https://unicef.ad/congo/ 

https://unicef.ad/congo/
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6.2. PROGRAMA URGENT DE SUPORT ALS INFANTS ALLIBERATS PELS 

GRUPS ARMATS A LA REPÚBLICA CENTRE AFRICANA (2020) 

Situació a la República Centreafricana  

La Replública Centreafricana ( RCA ) segueix sent un dels països més pobres del 

món, amb PNB per càpita de 510$. La RCA està en la posició 188 de 189 països 

en Index de Desenvolupament Humà. Ña RCA és també la tercera situació 

humanitària més gran, després del Iemen i Síria, mesurat segons la proporció de 

la població que està necessitada d’ajuda humanitària, amb gairebé 650.000 

persones que són desplaçats interns. 

Segons les darreres dades, el 90% dels nens entre 1-14 anys han estat subjecte a 

disciplina violenta, el 61% de les dones entre 20-24 anys s’han casat abans dels 

18 anys, només el 45% dels nens es registren al néixer, i quasi el 22% de les 

dones entre 15 i 49 anys han patir alguna mena de mutilació genital. Continuen 

passant agran escala greus violacions de drets dels infants, incluint reclutament 

i ús de nens per part de grups armats i violència de caire sexual. 

´ús dels fons 

Els fons temàtics es van utilitzar per reforçar les capacitats nacionals de 

prevenció i resposta a la violència contra dels infants ( VCI ) a través de: 

1. Construir la capacitat de serveis públics descentralitzats per augmentar la 

involucració dels treballadors socials i serveis del govern en la prevenció i 

resposta a casos VCI, incloent un seguiment i suport social als nens 

afectats i les seves families. 

2. Desplegament progressiu i desenvolupament del sistema nacional de 

gestió de casos de protecció de la infància. 

3. Prestació de suport integrat a nens víctimes de violència sexual i altres 

formes de VBG ( Violència basada en el gènere ) al país.  

També es van proporcionar fons a ONG col·laboradores per a la prestació 

directa de serveis de protecció als nens víctimes de violència i abús. UNICEF 

també va continuar donant resposta a les necessitats de protecció dels nens 

afectats per la crisi humanitària (tant en el context del COVID-19 com en els 

conflictes en curs), donant suport als nens alliberats de grups armats, als nens 

supervivents de violència sexual i de gènere o als separats de les seves famílies. 

El seguiment de la situació dels infants també es va mantenir mitjançant el 

lideratge tècnic proporcionat al subsector de protecció de la infància i al Grup de 

Treball sobre Supervisió i Notificació de les greus violacions dels drets dels 

infants en els conflictes armats, tant a nivell nacional com local. 
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A continuació es resumeixen els principals resultats assolits: 

 

• El Govern de la RCA va continuar prenent mesures importants per millorar la 

seva legislació nacional de protecció dels drets dels infants. El febrer del 2020 es 

va assolir un gran pas endavant amb l'adopció del codi de protecció de la 

infància per l'Assemblea Nacional i la seva promulgació en llei pel president el 

juny del 2020. UNICEF va revisar l'esborrany del codi per garantir el màxim 

compliment de la Convenció sobre els drets dels infants  i va advocar per la seva 

promulgació pel president en un context on les prioritats governamentals es 

van centrar en el COVID-19. 

• També es va fer un important progrés cap a l'establiment d'un sistema 

nacional de gestió de casos de protecció de la infància. Les eines 

estandarditzades de gestió de casos per al registre, l’avaluació i el seguiment 

dels nens van ser contextualitzades, provades i aprovades pel Ministeri de 

Promoció de la Dona, les Famílies i la Protecció de la Infància. Els treballadors 

socials del Ministeri per a la Promoció de la Dona, les Famílies i la Protecció de 

la Infància a nivell nacional i en quatre prefectures seleccionades han rebut 

formació sobre l’ús de les eines de recollida de dades de gestió de casos i ara 

poden aplicar els set passos del procés de gestió de casos en el seu treball amb 

nens i famílies vulnerables, inclosos els nens afectats pel COVID-19. S’ha 

desenvolupat un procediment operatiu estàndard nacional (POE) que 

proporciona orientacions sobre la implementació dels diferents passos del 

procés de gestió de casos i els protocols de gestió de dades i d’intercanvi 

d’informació que espera l’aprovació formal del Ministeri de Promoció de la 

Dona, les Famílies i les Protecció infantil. 

• Es va reforçar la capacitat tècnica i operativa dels 22 serveis socials 

descentralitzats del Ministeri de Promoció de la Dona, les Famílies i la Protecció 

de la Infància en 4 prefectures seleccionades (Bangui, Ouham, Nana-Mambéré i 

Mbomou) mitjançant la provisió de  formació i d’una linea pressupostària per 

l’assistència directa de nens víctimes de violència per possibiltiar  la identificació 

i el seguiment de nens vulnerables i les seves famílies a les seves respectives 

localitats. Ara són capaços d’atendre millor les necessitats dels nens víctimes o 

en risc de violència i de les seves famílies. El 2021, UNICEF té la intenció de 

documentar els resultats i les lliçons apreses a través d’aquest pilot per informar 

la seva incidència amb el Govern per a una major assignació del pressupost als 

serveis socials. 



 

64  

 

• UNICEF  i les  ONG van continuar organitzant intervencions de protecció 

infantil per reforçar la prestació de serveis de resposta als infants víctimes de 

violència, inclosa la violència sexual. Com a part d’aquests esforços, UNICEF i 

els seus socis van identificar i donar suport a 17.635 nens (8.288 noies; 9.347 

nois) nens en risc o víctimes de violència, assolint el 102% de l’objectiu previst. 

Això incloïa 1.473 nens (inclosos 217 nois) supervivents de violència sexual i 

altres violències basedes en el  gènere que van rebre suport i seguiment 

postincidents. Tots els nens víctimes de violència identificats van rebre com a 

mínim una visita de seguiment social, suport d'assessorament i es van derivar 

als serveis de protecció (suport psicosocial, assistència legal i mèdica, etc.), 

segons fos necessari. 520 van rebre assistència legal, mentre que 2.151 van ser 

derivats a serveis sanitaris. 

 

Des de que va ser alliberta d’un grup armat, Jean* vol anar a l’escola “ per convertirse en 

una bona persona “  Fotografía: : M.Bogangabe/UNICEF 

 

 

Podeu llegir l’informe complert en anglès aquí:  

 

https://unicef.ad/republicacentreafricana/ 

https://unicef.ad/republicacentreafricana/
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6.3 EDUCACIÓ INCLUSIVA DE QUALITAT PELS INFANTS AMB 

DISCAPACITAT AL BHUTAN (2018-2021) 

Resum de les intervencions realitzades durant el 2020 

L'educació a Bhutan, igual que molts països de tot el món, ha experimentat les 

conseqüències  de la COVID-19 amb el tancament de les escoles. Això ha afectat 

l'aprenentatge de gairebé 180.000 infants dels quals 9.188 eren infants en edat 

preescolar. 

UNICEF ha fet costat al Ministeri d'Educació en el desenvolupament del Pla de 

Resposta COVID-19 d'Educació en Emergències, que incloïa protocols per a la 

reobertura segura de l'escola, ajustos en el contingut curricular i modalitats 

d'aprenentatge digital i remot. Com a resultat, UNICEF i els seus aliats han 

donat suport a programes en línia, d'aprenentatge a distància i a casa que han 

arribat a 180.000 infants en edat escolar (32.000 en zones de difícil accés; 

aproximadament el 50% nenes) i 9.188 en edat preescolar. 

UNICEF i el Ministeri d'Educació van distribuir recursos en forma de fulletons i 

sabons per a famílies, arribant a 9.188 infants (4.602 nenes),  kits d'aprenentatge 

escolar a casa  a 1.358 infants (688 nenes) de comunitats vulnerables, inclosos 

618 infants en edat preescolar (329 nenes) que no estaven matriculats en 

centres. 

En preparació per a la reobertura de centres el 2021, UNICEF també ha donat 

suport a l'establiment d'instal·lacions de rentat de mans a 25 centres de l' ECCD 

dirigits a 522 infants (278 nenes). I per fer front a les necessitats psicosocials del 

moment, s’ha ofert capacitació a 8 cuidadors escolars i comunitaris. 

Durant el 2020, tot i les interrupcions provocades per la Covid-19, i amb 

l’objectiu de continuar treballant en la transformació progressiva de les escoles 

tradicionals en escoles inclusives, UNICEF: 

▪ Ha recolzat la identificació de tres escoles més a l'oest de Bhutan amb el 

programa SEN (Necessitats d’Educació Especial, en les seves sigles en 

anglès). Això implica que les escoles han augmentat l'accés a l'educació 

de 90 infants amb discapacitats més. 

▪ La posada en marxa del Màster en Educació Inclusiva (M.Ed,IE) el febrer 

de 2019 va ser una fita important en termes de formació de professionals 

de l'educació. UNICEF ha donat suport a l'orientació de 6 professors 

sobre braille i llengua de signes bhutanesa, de manera que poguessin 

utilitzar el braille i la BSL durant el seu mestratge. Així, la llengua de 

signes de Bhutan permetrà accedir a l'educació dels infants amb 

discapacitats auditives en la seva pròpia llengua materna, i complirà així 

el seu dret a l'educació. 
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Professors treballant per entendre el procès de l’evaluació de l’educació especial 

 

Pla de treball 2019-2023:  objectius prioritaris 

• El govern i els altres socis han augmentat la seva capacitat per enfortir 

l’elaboració de polítiques inclusives i basades en evidències i la 

programació per a l’educació: sota aquest resultat, es durà a terme una 

avaluació del programa Inclusiu i SEN per centrar-se en la rellevància, 

eficàcia, eficiència i sostenibilitat dels programes per assolir els objectius 

desitjats, d'acord amb els objectius nacionals i globals. Hi haurà també un 

major enfocament en l'aprenentatge i les discapacitats cognitives per 

augmentar els esforços cap a les intervencions de la primera infància. 

Això també reforçarà la col·laboració entre ECCD i programes d’educació 

inclusiva. 

• El govern i els altres socis han augmentat la seva capacitat per oferir 

educació i educació primerenca de qualitat i inclusiva per a infants i 

adolescents: el programa d’educació inclusiva té per objectiu establir un 

"Comitè de coordinació d’educació especial i inclusiva multisectorial" per 

supervisar i aplicar el "full de ruta” a deu anys vista per a l’educació 

especial i inclusiva. La capacitat dels professors i directors de les escoles, 

incloses les escoles SEN, continuarà desenvolupant-se, de manera que, 

en el futur, totes les escoles de Bhutan estiguin equipades per satisfer les 

necessitats dels CWDs. Les mesures per assegurar la qualitat educativa 

es reforçaran a través d’una millora de les eines de seguiment i avaluació, 

així com de l’orientació de les parts interessades rellevants sobre 
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"Normes d’educació inclusiva". Per tal d'assegurar la transició dels CWDs 

des de les escoles a l'educació superior, s’exploraran programes 

d’intercanvi amb instituts professionals. 

 

 

El 2021, Sa Majestat el Rei ha emès un Edicte Real demanant una reforma 

educativa que se centri en el desenvolupament d'un full de ruta educatiu 

visionari i viable per al segle XXI. La nova reforma, que se suposa que s'aplicarà 

aviat, podria traçar un nou camí per a l'educació a Bhutan i abordar les bretxes i 

desafiaments crítics actuals. 

Podeu llegir l’informe complet en anglès aquí: https://unicef.ad/bhutan/ 

 

 

https://unicef.ad/bhutan/
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7. ANNEXES:  

 
7.1. Manual intern de Prevenció de Blanqueig: es pot consultar aquí 

 

https://unicef.ad/manual-prevencio-blanqueig-2021/ 

 

 

 

https://unicef.ad/manual-prevencio-blanqueig-2021/

