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Assemblea ordinària de socis 
 

 

Ordre del dia de l’assemblea celebrada el 3 d’abril de 2019 

 

 
 

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

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

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

desembre de 2018. 

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

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

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

s’escau. 

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

s’escau. 

5. Ratificació de la Declaració sobre Child Safeguarding i de 

l’actualització de la Política de Reserves 

6. Informació dels projectes finançats pel Comitè.  

7. Renovació dels membres de la junta. 

8. Precs i preguntes. 

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

d’interventor per a la redacció de l’acta, si s’escau. 
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ACTA DE L’ASSEMBLEA DE SOCIS 
 

 21 de març de 2018 
 

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

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

de la Sra. Blanca Palau. 

 

Hi assisteixen els socis: M. Rosa Babot, Laura Alvárez, Marianela Aristot, Rosa 

Castellon, Elisa Fité, Cinta Pallé, Anna Sala, Clara Sanmartí, Georgia Pont, Marta 

Alberch i M. Lluïsa de Diego.  

Hi ha hagut 6 delegacions de vot de les persones següents: Encarna Pérez 

Alguacil en Blanca Palau Mallol, Marta Albert Babot en M. Rosa Babot Pla, Jordi 

Aristot Mora en Marianela Aristot Mora i Montserrat Terrés Català en Marta 

Alberch Terrés. Laia Fier en Clara Sanmartí i David Betbesé Aleix en Georgia Pont 

Garcia. 

  

La presidenta, Blanca Palau, dóna 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 2017. 

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

l’exercici tancat el 31 de desembre del 2017. 

3. Memòria d’activitats del Comitè durant el 2017 i aprovació, si s’escau. 

4. Proposta de pressupost i pla de treball per al 2018 i aprovació, si s’escau. 

5. Informació dels projectes finançats pel Comitè.  

6. Elecció de la junta. 

7. Precs i preguntes. 

8. 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 2017.  

 

L’auditor, Vladimir Fernández de Crowe Horward Alfa Capital presenta l’informe 

d’auditoria corresponent a l’exercici 2017. Comptablement, 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. Es comenten les 

recomanacions que fan: disposar d’una declaració signada de la destinació dels 

fons obtinguts obtenir el certificat emès per UNICEF de les transferències fetes, 

establir un acord amb UNICEF per a l’aplicació de les subvencions d’inversions 

financeres un cop desbloquejades  i establir un procediment estàndard de 

destinació de subvencions d’imports importants. També aprofita per informar els 

assistents dels canvis en la legislació en matèria de prevenció de blanqueig de 

capital i finançament de terrorisme als quals el comitè s’haurà d’adaptar. 

 

Els assistents es mostren d’acord amb l’informe d’auditoria i s’aprova per 
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unanimitat presentar els comptes a Govern tal com estableix la llei per a les 

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

 

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

 

La M. Lluïsa de Diego, responsable de l’àrea de finances, passa a explicar el 

resultat de l’exercici 2017. En el capítol d’ingressos, l’import total és de 

625.280,11 € que representa un increment del 0,08% respecte de l’any 2016. Les 

donacions (CASH) en general han baixat un 37,95% (a causa de les no 

Sol·licitades), Socis ha disminuït un 0,78%, Grans Donants ha pujat un 1,34%, 

Convenis i donacions d’empreses han baixat un 8,71%, les donacions de Societat 

civil i no lucratives ha augmentat un 68,26% i les Fundacions s’han incrementat 

un 27,16%. Pel que fa a les emergències, hi ha hagut un increment del 141,19%. 

D’altra banda, la subvenció que reben del Govern s’ha mantingut igual a 40.000 

€. Cal recordar que ja no tenim ingressos per vendes. Les altres partides com els 

ingressos extraordinaris i els financers són partides molt petites. Els ingressos 

subvencionats, malgrat l’augment del 110,58% gràcies a les subvencions de la 

MAF, no afecten el resultat final.  

 

En el capítol de despeses, s’han incrementat un 0,08%. Les despeses de 

funcionament representen un total de 128.760.06 €, un 0,21% menys respecte 

l’any anterior. Els serveis exteriors s’han incrementat un 0,81%. Les despeses de 

recaptació han disminuït un 42,26% degut a la campanya anual. Les despeses de 

personal han pujat un 5,76%.  

 

Les transferències a Unicef han baixat un 2,69% i s’han repartit de la següent 

manera: 

 

Altres recursos:             258.404,17 € 

Emergències       33.404,17 €  

Bhutan      75.000,00 € 

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

República Centre Africana    75.000.00 € 

Recursos Regulars:            211.897,43 €  

 

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

l’assemblea d’avui. 

 

La contribució total del comitè per l’exercici 2017 ha estat de 470.301.60 € que 

representa un 78,51%. L’any 2016 havia estat d’un 78,93%. 

 

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

l’informe complet de l’auditoria. 

 

S’aproven per unanimitat els comptes de l’exercici 2017 acordant-se que es 

procedirà a fer les transferències pendents. 
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3. Examen i, si escau, aprovació de la gestió de la Junta corresponent a 

l’exercici tancat el 31 de desembre del 2017. 

Durant l’any 2017, la Junta del Comitè es va reunir 7 vegades en aquestes dates: 

7 de febrer, 19 d’abril, 20 de juny, 19 de setembre, 26 d’octubre, 22 de novembre i 

20 de desembre. 

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

 

S’aprova per unanimitat la gestió de la Junta corresponen a l’exercici 2017. 

 

4. Memòria d’activitats del Comitè durant el 2017 i aprovació, si 

s’escau. 
 

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

han disminuït un 2,18% fins a un import de 598.791,63. Aquesta lleu disminució 

es deu principalment a la baixada en les partides de cash (que inclou donacions 

no sol·licitades) i en la partida d’empreses per la campanya anual. La partida de 

societat civil gràcies a les diferents edicions dels Encants Vintage i la 

d’emergències degut a les aportacions de la Plataforma d’ONG d’Andorra s’ha 

incrementat. La resta (socis, grans donants, fundacions i administracions 

públiques) s’han mantingut estables.   

En la partida de donacions, s’inclouen les donacions rebudes i Inspired Gifts, els 

actes de recaptació organitzats pel comitè i la loteria. Les altres donacions en 

general, que inclou donatius de particulars, aquest any són de 395 € (un 73,88% 

menys que l’any 2016). Pel que fa a les donacions no sol·licitades, que inclou 

aquells ingressos que es fan sense que el Comitè hagi fet una gestió 

personalitzada, ha representat un total de 66.900,81 €, un 37,92% menys. A través 

dels Inspired Gifts per a la compra de subministraments reals, s’han rebut 6.350 

€, una disminució del 33,22% respecte el 2016. Pel que fa als actes, aquest any no 

se n’han organitzat fora de la campanya anual o altres accions dins de convenis 

amb empreses. Pel que fa a la loteria s’ha venut un 31,27% menys, recordant que 

es va haver de retornar loteria perquè no s’havia venut. 

 

Pel que fa a socis, l’import total aquest 2017 ha estat de 107.755,00 €, un 0,75% 

menys que l’any 2016. Aquest any hi ha hagut 21 socis nous (20 l’any 2016), 2 

increments de quota (7 l’any 2016), 6 disminucions de quota (1 l’any 2016) i 35 

baixes de soci (28 l’any 2016). L’increment de les baixes ha estat degut al fet que 

s’ha actualitzat el fitxer de socis donant de baixa aquells que no pagaven la quota 

des de feia 2 anys o més. 

 

L’import recollit amb els grans donants ha estat de 151.000,00 €, un 1,34% més 

que l’any 2016. 

 

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

empreses han arribat a 122.319,96 €, que representen una disminució del 8,71% 

respecte de l’any 2016. Això és degut principalment a la baixada en tots els 

convenis a excepció de la Visa Unicef Crèdit Andorra, Caldea i Centre Comercial 

River. També durant la campanya anual #TancaUNICEF s’hi van afegir menys 



 7 

empreses, repetint FEDA i Hotel Roc Blanc. Les donacions d’empreses han estat 

de 1.200 € del conveni Multiplica per la infància. 

 

En l’apartat de societat civil i no lucratives, s’hi inclouen els actes o acords de 

col·laboració que es fan amb federacions d’esports, amb associacions 

d’empresaris o culturals o altres entitats que formen part del teixit de la societat 

civil del nostre país (Basquet Club Andorra) i també els nostres Encants. L’import 

total recaptat durant el 2017 en aquest apartat ha estat de 73.033,66 €, un 68,26% 

més que l’any anterior (incloent-hi les emergències). Aquest augment ha estat 

possible gràcies a les diferents edicions dels Encants (especialment els Vintage i 

la botiga de Nadal). En la partida d’Emergències, durant el 2017, la Plataforma 

d’ONG d’Andorra va obrir campanyes per a Haití per la reconstrucció després de 

l’Huracà Matthews i pels refugiats pel conflicte de Síria. S’han rebut 23.625 € que 

inclouen els donatius rebuts de la Plataforma d’ONG i de particulars. 

 

L’import rebut aquest 2017 de fundacions ha estat de 3.962,20 €, un 27,16% més 

que l’any anterior. Les donacions rebudes corresponen a dues fundacions 

andorranes: Armor i Billac. 

 

Sensibilització: La Marta Alberch comenta que s’està continuant les accions 

englobades en programes educatius, advocacia i sensibilització en l’àmbit global 

i local. 

 

A destacar, les Parròquies Amigues de la Infància que les set han rebut ja 

l’acreditació, la jornada “Andorra Meeting Point” en col·laboració amb el Comú 

de Sant Julià que va permetre posar en relleu la importància dels Consells 

Infantils com a eina per a millorar la parròquia, els Consells Infantils en marxa a 

tots set comuns, l’inici de les converses per establir Consell de Joves, la 

presentació de l’Observatori de la Infància posant sobre la taula la necessitat de 

comptar amb indicadors sobre infància, i de disposar d’un Pla nacional d’Infància 

al nostre país, la setmana temàtica sobre la infància en l’era digital amb RTVA, 

les accions durant el 20 de novembre, World Children Day, les reunions amb 

Govern i expert per treballar en la nova llei de la infància, el passi de la pel·lícula 

“Votez pour moi” durant la Saison Culturelle que organitza l’Ambaixada de 

França a Andorra, entre d’altres. 

 
Comunicació:. Continuen els acords per la publicitat externa amb VSA. 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 2017, hem tingut 218 mencions en els mitjans impresos i 52 mencions a RTVA. 

Pel que fa a la comunicació digital, el web està operatiu i actualitzat regularment 

i s’està present a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram i Youtube. A 

finals del 2017, teníem un total de 2.447 seguidors als nostres diferents perfils a 

les xarxes (representa un 9,00% més que l’any 2016): 978 al Facebook, 185 al 

Facebook dels Encants, 1.166 al Twitter i 118 a Instagram. També s’està enviant 

un butlletí electrònic mensual a una base de dades de 1.914 adreces (un 1,81% 

més que l’any 2016) que inclouen socis, empreses i col·laboradors. Durant el 

2017 s’han enviat 18 butlletins. 

 

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

les activitats del comitè i els seus resultats. 
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S’aprova per unanimitat la Memòria d’activitats del 2017. 

 

5. Pla d’accions i pressupost per al 2018 
 

Durant aquest 2018, es continuarà vetllant per mantenir les despeses mínimes i 

es centraran els esforços en incrementar els ingressos per poder mantenir el 

nostre compromís de contribució del 75%. Tant el pressupost com els objectius i 

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

2021 revisat revisat el novembre de 2017. 

 

En recaptació, els objectius són incrementar els socis i fer visible el programa 

d’herències, incrementar grans donants i aconseguir visibilitat en nous sectors, 

incrementar les empreses col·laboradores i mantenir i renovar les contribucions 

de Govern. Algunes de les accions previstes són incrementar socis amb 

campanyes de telemàrqueting, fer més accions durant la campanya anual, visitar 

nous grans donants potencials, buscar nous col·laboradors on line i off line, 

visitar empreses amb l’objectiu de trobar nous col·laboradors a través de conveni 

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

visibilitat a la guia sobre herències fent accions de comunicació als notaris i 

incloure accions via canals digitals en totes les campanyes i accions que fem. 

 

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

seus drets, centrar-nos en la importància del desenvolupament en la primera 

infància i en la lluita contra la violència vers els infants, ampliar el coneixements 

dels drets dels infants, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i de la 

situació de la infància a Andorra i continuar treballant en el programa parròquies 

Amigues de la Infància i en les eleccions properes per posar a la infància en els 

programes electorals.  Algunes de les accions previstes són presentar 

l’Observatori de la Infància amb dades actualitzades, accions de sensibilització i 

advocacia amb influencers online i offline, formacions a col·lectius que treballen 

amb la infància i als mateixos infants, donar seguiment als treballs del Govern 

via informes al Comitè dels Drets dels Infants, ODS, Llei de la Infància. 

 

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

accions per assolir aquest objectius són millorar i actualitzar la nostra web, 

establir un pla per a la celebració del nostre 25à aniversari el 2019, publicar el 

nostre informe anual, continuar emetent notes i comunicats de premsa in house i 

donar visibilitat a la marca #Peracadainfant. 

 

Les directrius per elaborar el pressupost del 2018 han estat preveure les 

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

contribució. S’ha fet una revisió del pressupost degut a esdeveniments 

ocorreguts durant el primer trimestre de l’any. En aquest escenari revisat, es 

preveuen uns ingressos totals de 505.950 €, unes despeses de funcionament de 

176.206 € i una contribució a Unicef de 329.744 € que representa un rati de 

contribució del 65%. L’escenari inicial inclòs en el JSP preveia uns ingressos de 

655.000 €, unes despeses de funcionament de 155.000 € i una contribució a 

UNICEF de 500.000 que representaria un rati de contribució del 76%. 

 

Al dossier de l’Assemblea hi ha tota la informació detallada sobre els objectius i 
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les accions de cada departament així com el pressupost detallat. 

 

S’aproven per unanimitat el pla d’accions i el pressupost pel 2018. 

 

6. Informes dels projectes que financem 

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

a la data dels projectes que es financen des del comitè.  

 

República del Congo: s’ha rebut l’informe anual i s’estan posant al dia del retard 

que portaven. Estan fent avenços en temes de salut, educació i registre de 

naixement tot i que encara hi ha marge de millora. S’ha refundat la RENAPAC, la 

xarxa d’associacions de poblacions autòctones que ha d’advocar pels seus drets. 

El tema que costa més d’avançar és l’aplicació de la llei de protecció de les 

poblacions autòctones i els seus reglaments ja que estan pendent de signar. 

 

De Camerun s’està a l’espera de rebre l’informe final i de la República Centre 

Africana s’està a l’espera de rebre l’informe de progrés.  

 

El fet d’haver de fer l’assemblea general abans de la data màxima de presentació 

dels informes per part de les oficines (aquest any és el 24 de març) dificulta la 

recepció dels informes de progrés a temps. 

  

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

corresponents al 2018: 75.000 € a Congo (fins el 2020), 75.000 € a Bhutan 

(primera transferència i fins el 2021) i 75.000 € a RCA (fins el 2018 a decidir si es 

renova un cop rebuts els resultats). 

 

La versió definitiva dels informes de progrés es penjarà al nostre web. Als socis 

presents se’ls hi enviarà per correu electrònic si així ho desitgen. 

 

S’aproven per unanimitat els informes dels projectes presentats. 

 

7. Elecció de la junta. 
 

La presidenta Blanca Palau informa de la seva decisió de no presentar-se a la 

seva reelecció pels propers quatre anys ja que ha decidit que, després de 17 anys 

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

 

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

tasca del nostre comitè així com els darrers quatre anys com a presidenta durant 

els quals els resultats tant de recaptació com de sensibilització s’han vist 

millorats gràcies al seu lideratge i compromís.  

 

Es proposa l’entrada d’un nou membre a la Junta: la Sra. Georgia Pont que ha 

format part de la comissió de recaptació els darrers mesos.  

 

Així la junta quedaria formada per les següents persones: 

Laura Alvárez Mora, Marianela Aristot Mora, M. Rosa Babot Pla, Rosa Castellón 

Sanchez, Elisa Fité Puig, Joan Rafael Micó Ibañez, Christianne Pablo Mora, Cinta 

Pallé Alis, Georgia Pont Garcia, Anna Sala Pellicer i Clara Sanmartí Augé. 
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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 en la propera reunió de junta 

s’escolliran els càrrecs de President, Vicepresident i Tresorer tal i com 

estableixen els nostres estatuts. 

 

8. 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. 

 

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

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

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

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

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

Junta. 

 

 

 

 

 

 

La Presidenta      La Secretària 
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2. COMPTES ANUALS 2018 

 
2.1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
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2.4. INFORME DE L’AUDITORIA  
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3. GESTIÓ ECONÒMICA 2018 

 
3.1. INGRESSOS  

 



 21 
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El total d’ingressos de l’exercici 2018 ha estat de 577.621,15 €, que es 

distribueixen de la manera següent: 

 

 2018 % al total 2017 % al total 

Recaptacions      448.693,43    77,68%      534.938,11    85,73% 

Subvenció Govern       40.000,00    6,92%       40.000,00    6,41% 

Subvencions 
funcionament       58.755,83    10,17%       25.176,46    4,03% 

Emergències       30.000,00    5,19%       23.625,00    3,79% 

Altres ingressos            171,89    0,03%            270,03    0,04% 

      577.621,15           624.009,60      

 

 Els ingressos respecte de l’any 2017 han disminuït un 7,43%. Els ingressos 

subvencionats s’han incrementat en un 133,37% però no afecten la contribució 

final.  

 

Recaptacions 

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

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

Donacions. Han disminuït un 34,33% a causa de les donacions no sol.licitades 

que han disminuït un 42,37 %.  

Actes i esdeveniments. Disminució d’un 27,07% respecte al 2017. 

Loteria. Aquest any se n’ha venut un 39,13 % més que l’any 2017. 

Socis. La partida s’ha incrementat en un 4,92% respecte al 2017, amb 14 socis 

nous, 2 increments de quota, cap disminució de quota i 22 baixes (5 per defunció, 

1 per motius personals, i la resta per motius econòmics). 

Grans donants. Ha disminuït un 17,88 %, 1 donant ha disminuït la seva aportació, 

2 donants nous han fet una aportació. 

Fundacions. Ha disminuït un 36,18 % respecte de l’any 2017, una de les 

fundacions farà l’aportació durant el 2019, l’altra fundació ens dóna els interessos 

bancaris d’un dipòsit. 

Societat Civil i no Lucratives. S’han rebut un 4,58% més d’ingressos que el 2017, 

i inclou les donacions de federacions, escoles i del Basquet Club Andorra.  
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Empreses. S’ha recollit un 17,84% menys que l’any 2017. La disminució més 

significativa ha estat en el conveni amb els restaurants i el conveni amb els 

hotels. 

Emergències: S’ha rebut un 26,98% més que l’any anterior. Els fons provenen 

de la Plataforma d’ONGs i de donants particulars. Per part de la Plataforma, s’han 

rebut fons per les emergències per l’Huracà Irma al Carib i pel terratrèmol a 

Mèxic, i el Comitè ha enviat fons propis per la campanya a favor dels Refugiats 

sirians a Jordània.  

Altres vies d’ingressos 

Administració Pública 

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

estat de 40.000 €, igual que el 2017. 

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

Ingressos extraordinaris i ingressos financers  

Aquest capítol (171,89€) suma els interessos de dipòsits financers realitzats 

durant l’any, i 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 principalment són per a projectes a Andorra o 

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

afecta la contribució final. 

Aquest any s’hi inclou la donació de les 30 cadires de rodes que s’han enviat a 

l’oficina d’UNICEF Jordània. 
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3.2. DESPESES 
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2018 % al total 2017 % al total

Despeses recaptació 2.611,84      1,70% 7.163,35     5,56%

Serveis exteriors 24.842,25    16,17% 18.528,69    14,39%

Despeses personal 123.583,62  80,44% 100.333,79  77,92%

Amortitzacions, Pèrdues

Immobilitzat, Desp. Exercicis

Anteriorsserveis bancaris,

provisions insolvències
2.593,65      1,69% 2.734,23     2,12%

Total despeses funcionament 153.631,36  128.760,06   
 
El capítol de Despeses de personal s’ha incrementat un 23,17 % respecte al 2017 

de les quals, el 25,75% (31.817,74 €) corresponen a la indemnització per la 

terminació d’un contracte i les càrregues socials derivades del mateix. 

Quant als serveis exteriors (variació respecte al 2017), inclouen: 

-  Lloguer: 6.380,69 € (2,45%) 

-  Serveis d’auditoria: 4.514,40€ (44,00%) 

- Personal d’Agentas: 2.744,43 € (11,84%) 

- Telèfon: 1.735,78 € (-6,40%) 

-  Material de despatx: 1.436,78 € (17,31%) 

-  Memòria: 724,19 € (30,26%) 
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Els imports corresponents a les transferències enviades a UNICEF són: 

Total Altres recursos:   200.000,00 € (54,76 %) 

Subvenció Govern       40.000,00 € 

 Fons del Comitè   160.000,00 € 

Recursos regulars   135.233,96 € (37,03%) 

Emergències      30.000,00 €  (8,21%)   

 

 

 

3.3. CONTRIBUCIÓ A L’UNICEF 

 

2018 2017 2016 2015

Ingressos per vendes 11.887,41     

Ingressos per donacions, 

actes,emergències i 

Govern 518.693,43    598.791,63    612.139,73    503.764,31    

Subvenció funcionament 

+ interessos 58.927,72     26.488,48     12.661,65     23.662,04     

Total ingressos 577.621,15    625.280,11    624.801,38    539.313,76    

365.233,96    470.301,60    483.314,41    406.247,67    

70,39% 78,51% 78,93% 75,83%

Retenció 29,61% 21,49% 21,07% 24,17%

Contribució a 

UNICEF
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Contribució del Comitè 

La contribució del Comitè ha estat de 365.233,96 €, un 22,34% menys que l’any 

2017, quan va ser de 470.301,60 €. Pel que fa a la distribució, ha estat la següent: 

Contribució total                         365.233,96 € 

Recursos regulars totals            135.233,96 € 

Bhutan (2019)                75.000,00 € 

Congo (2019)                75.000,00 € 

República Centre Africana (2019)              50.000,00 € 

Emergències (Huracà Irma, Terratrèmol Mèxic, 

i Refugiats Sirians a Jordània)                    30.000,00 € 

 

Contribució del Govern a UNICEF  
 

La contribució del Govern al 2018 (d’un total de 113.124,83 €) ha estat d’un 

13,12% més que el 2017 (100.000,00 €), distribuïts de la següent manera: 

Contribució general    25.000,00 € 

Contribució al projecte a Buthan    75.000,00 € 

Emergència Crisi alimentària al Yemen    13.124,83 € 

 

Contribució global 

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

(UNICEF) ha estat de 478.358,79 €, que inclou la quantitat transferida pel Comitè i 

la contribució voluntària del Govern.   
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4. MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018 

 

4.1. RECAPTACIÓ. RESULTATS I ACTIVITATS   

 
 

 

 

Els fons recaptats durant l’any 2018 són de 518.693,43 €, un 13,38% menys que l’any 

anterior. Aquesta disminució es deu a una baixada global en totes les audiències, 

especialment donacions no sol·licitades, Encants, grans donants i empreses) i que es 

detallarà a continuació. S’han incrementat lleugerament les partides de socis,  

d’emergències i de societat civil i la de les administracions públiques s’ha mantingut 

estable.   

 

A continuació analitzem l’evolució de cada audiència. 

 

INDIVIDUALS: 

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

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

campanya anual incloses en l’apartat de Cash i donatius rebuts a través dels 

socis. 

Els donatius rebuta en Individuals durant l’any 2018 representa un total de 

251,220,56 €, un 11,51% menys que l’any anterior. 
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CASH 

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

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

 

Donacions 

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

han arribat a 3.403,23 € (un 761,58% més que l’any 2017). 

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 38.558 € (un 42,37% menys que l’any anterior). El 

2017 s’havia rebut una donació puntuals de 50.000 € que aquest 2018 ja sabien 

que no rebríem. 

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

compra de subministraments reals. Aquest any 2018 s’han rebut donacions per 

IG d’un import de 6.400,90 € que representa un lleuger increment del 0,80% 

respecte l’any 2017. S’hi inclou la donació de l’Associació de Bancs d’Andorra, de 

particulars, de la campanya anual i la recaptació de les guardioles de l’acció Els 
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teus estalvis no havien arribat mai tan lluny. En el quadre següent s’informa dels 

subministraments escollits: 

 

TOTAL PER ITEMS packs unitats

vacunes contra el tetanus 527       10.540           

tractament contra la desnutrició 21          3.150              

mantes 199       199                 

kits primers auxilis 43          43                    

escola en una maleta 11          11                    

1 kit ECD 1            1                      

1 pilota 2            2                      

Pack aprenentatge

llibretes 2            20                    

llapis 2            20                    

Pack vacunes 

20 vacunes contra el xarampio 8            80                    

20 vacunes contra la poliomielitis 4            80                    

20 vacunes contra la tuberculosi 4            80                    

Pack reanimació nadons 5            5                       

 

Actes 

Aquest any els actes que s’han organitzat han estat les edicions dels Encants 

Vintage (maig, novembre i Nadal), així com la liquidació dels Encants al mes de 

febrer i s’ha participat per primera vegada al Vide Dressing de La Massana. En 

total s’han aconseguit 43.174,12 €, un 30,78% menys que l’any anterior i per 

causa de  la no organització dels Encants tradicionals (local ocupat). 

En el marc de la campanya anual s’ha organitzat el Taller-dinar amb l’Hotel Roc 

Blanc, una masterclass de ioga, un concert amb el Quim Salvat al Hard Rock 

Cafè, un taller de ganxet amb Santa Pazienzia i diferents accions per rebre 

donatius de particulars. S’han recollit 11.823,31 €, un 9,32% menys que el 2017. 

Loteria 

Aquest 2018 s’ha venut loteria per valor de 4.800 € de donació, un 39,13% més de 

benefici que l’any anterior. Cal recordar que aquest any s’ha fet menys loteria per 

no haver-ne de retornar i evitar un possible menys ingrés per al comitè. 

Emergències 

Durant el 2018, la Plataforma d’ONG no ha obert cap emergència, però s’han 

rebut els donatius de les campanyes obertes el 2017 per l’Huracà Irma al Carib 

per un import de 4.000 € i pel terratrèmol a Mèxic per 2.000 €. Amb fons del 



 35 

comitè, s’ha complementat fins a arribar a 10.000 € i a més s’ha enviat un donatiu 

de 10.000 € per l’emergència dels refugiats pel conflicte a Síria a l’oficina 

d’UNICEF Jordània. Així durant l’any 2018 s’han enviat 30.000 €, un 26,98€ més 

que el 2017, que inclouen els donatius rebuts de la Plataforma d’ONG i de 

particulars. 

 

SOCIS  

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

aquest 2018 ha estat de 113.061,00 €, un 4,92% més que l’any 2017. Aquest any hi 

ha hagut 14 socis nous (21 l’any 2017), 2 increments de quota (2 l’any 2017), cap 

disminució de quota (6 l’any 2017) i 22 baixes de soci (35 l’any 2017). Les baixes 

són degudes al fet que cada any, actualitzem el fitxer de socis donant de baixa 

aquells que no paguen la quota des de fa 2 anys o més o per altres motius com 

defunció.  

 

KEY INFLUENCERS: 

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

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

a fundacions i a la societat civil. 
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Els ingressos rebuts gràcies als Key Influencers han arribat a 137.682,78 €, que 

representen una disminució del 16,87% respecte l’any 2017. 

 

GRANS DONANTS 

Aquest any han arribat a un import de 124.000 €, un 17,88% menys que l’any 

2017. Aquest any 2018 s’han rebut dos donatius nous tot i que no s’han rebut tots 

els donatius corresponts a l’exercici.  

 

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 2018 ha estat de 11,154,03 €, un 4,58% més que l’any anterior. Aquest 

increment ha estat possible gràcies al cobrament de donatius d’altres exercicis 

del CAVA. 

 

FUNDACIONS 

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

rebut aquest 2018 ha estat de 2.528,75 €, un 36,18% menys que l’any anterior. 

S’ha rebut la donació de la fundació Armor i la de Billac es rebrà durant el 2019. 

Aquest any s’ha signat un acord de col·laboració amb la Fundació que gestiona el 

Museu Carmen Thyssen Andorra i el resultat es veurà l’any vinent. 

 

EMPRESES 

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

destinades a empreses. 

 

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

arribat a 89.790,09 €, que representen una disminució del 17,84% respecte de 

l’any 2017. 
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Convenis. La major part dels convenis amb empreses han baixat aquest 2018 a 

excepció de Morabanc (gràcies al fet que s’ha rebut una part del donatiu del 

2017). A més, Caldea i Perfumeria Júlia per motius diferents, no han fet el 

donatiu durant l’exercici.  Així el conveni Moltes Gràcies amb restaurants, el One 

Chance for Children amb hotels, el conveni de la targeta Unicef de Crèdit Andorrà 

i altres convenis més petits han disminuït. 

Donacions d’empreses. Aquest 2018 les donacions d’empreses han estat de 1.200 

€ (mateix import que el 2017). Aquesta partida inclou les empreses que 

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

 

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 2018 Unicef Andorra i els comuns han començat a treballar en la 

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

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

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

dels infants, 

• Pla comunal d’infància que estableixi objectius i actuacions assolibles i 

reals en relació amb un ampli ventall de drets econòmics, socials, 

culturals, civils i polítics dels infants i adolescents,  

• Pressupost específic i sensible a la infància i  

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

També es va fer una reunió amb els tècnics o punts focals d’infància de tots els 

comuns. Hi va assistir també el cap de l’àrea d’infància del Govern per presentar-

los-hi el projecte de llei d’infància. I es van posar en comú lliçons apreses i reptes 

que es troben els comuns en l’àmbit dels infants i adolescents. 

Consells d’Infants Comunals 

Durant el mes d’octubre i novembre del 2018, Unicef Andorra ha realitzat més de 

15 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  

introduir als alumnes en la participació, com a instrument que tenen per exposar 

i gestionar les seves opinions, necessitats i inquietuds respecte a aquells 

assumptes que els afecten, en reconeixement de la seva condició de ciutadania 

activa.   

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

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

seus hobbies (per exemple, un skate parc) 

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

exclusius per als animals de companyia 

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

vianants 

- Desenvolupar activitats participatives que afavoreixin el reciclatge i la 

protecció del medi ambient 

- Recuperar i apropar als infants activitats com la pesca i fer de pastor  

 

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. 

Dels 61 indicadors inclosos, en aquesta actualització s’inclouen dades 

actualitzades de 19, ja se n’estan obtenint 51 i en queden 10  de pendents (alguns 

perquè al nostre país no són de rellevància).  

Punts a destacar:   

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

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

a exemple, els indicadors sobre el fracàs o l’absentisme escolar són de l’any 

2010, el de la lactància materna del 2004, o els de les addiccions són del 

2009/2010. Conèixer aquesta informació permetria que la societat fos 

conscient de la situació en què ens trobem i a més facilitaria als actors 

implicats vetllar pel benestar dels infants, la preparació d’actuacions en 

matèria de prevenció i sensibilització per millorar aquestes problemàtiques. 
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• Actualització d’algunes de les dades sobre benestar material que, en alguns 

casos, mostren alguna millora però en altres casos es dóna el cas contrari i es 

retrocedeix. Així s’observa que el 2015, un 10,2% dels menors de 18 anys 

vivien en llars en risc de pobresa (un 13,1% el 2014). Recordem que es 

consideren en risc de pobresa relativa les llars amb una despesa per sota del 

60% de la mediana nacional i s’ha de tenir en compte que el fet d’estar per 

sota d’aquest llindar no vol dir que totes les persones estiguin en situació de 

pobresa, però sí que és un indicador de risc de pobresa i delimita el conjunt 

de persones vulnerables que hi ha a cada societat. Altres indicadors de 

benestar material obtinguts són que el 4,1% de les llars amb infants menors 

de 17 anys es troben en situació de privació material severa- indicador AROPE 

(un 1,5% el 2016), que el 26,6% de les llars amb menors no poden fer front a 

una despesa imprevista de 400 € (un 25,2% el 2016), que el 44,9% de les llars 

amb menors no poden fer front a una despesa imprevista de 700 € (un 44,2% 

el 2016) i que un 41,6% de les llars amb menors no es poden permetre pagar 

una setmana de vacances fora de casa (un 34,1% el 2016). Malgrat alguns 

indicadors, com el de menors en llars amb risc de pobresa, han millorat els 

darrers anys, els indicadors sobre la privació material han retrocedit. 

Aquestes dades fan pensar que malgrat que la situació econòmica millora 

amb un lleuger increment els darrers anys del nombre d’assalariats, no es 

donen les circumstàncies adequades perquè això es tradueixi en una millora 

de la situació econòmica de totes les famílies. Caldria complementar aquestes 

dades amb una anàlisi de la qualitat dels contractes de treball i les condicions 

salarials per poder fer una reflexió més acurada. 

• Inclusió de dades sobre infància vulnerable amb els indicadors sobre menors 

víctimes de violència en l’àmbit familiar (amb 16 menors identificats el 2017 

(11,8 casos per cada 10.000) versus els 8 menors identificats el 2016 (5,8 casos 

per cada 10.000);  sobre adolescents víctimes de violència psíquica o física en 

l’àmbit escolar amb 13 menors identificats el 2017 (26,5 casos per cada 

10.000) versus 19 menors identificats el 2016 (38,8 per cada 10.000) i sobre els 

menors víctimes de delictes contra la llibertat sexual , 7 menors identificats 

(5,2 casos per cada 10.000) versus 10 casos identificats el 2016 (7,3 per cada 

10.000). Els tres indicadors mostren els casos identificats per la policia. En tots 

els casos, indicar que els increments poden ser deguts al fet que hi ha més 
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sensibilització, més casos es denuncien i no es pot assegurar que signifiqui 

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

denunciaven. 

 

Per acabar, i tenint en compte les observacions fetes en la darrera revisió davant 

el Comitè dels Drets de l’Infant (2013), les recomanacions principals que es van 

fer durant la presentació van ser, d’una banda, la necessitat i el compromís de 

facilitar dades de tots els indicadors que s’inclouen en l’Observatori, el més 

actualitzades i centralitzades possibles (com a exemple, dades sobre la salut dels 

infants) i  ampliar la baixa de maternitat fins als sis mesos, incrementar les 

pauses remunerades per alletament fins als dos anys i promoure polítiques 

públiques i privades per afavorir l’alletament matern. 

 

La Prevenció de l’ Abús Sexual a l’Esport - Setmana de la Infància 

Del 3 al 9 de desembre del 2018, es va organitzar la quarta edició de la Setmana 

de la Infància d’Unicef amb Ràdio i Televisió d’Andorra. En aquesta edició, el 

tema escollit va ser la prevenció de l’abús sexual infantil en l’esport. 

L’objectiu d’aquesta setmana va ser posar sobre la taula el tema dels abusos 

sexuals als infants i en concret, en l’àmbit esportiu. Segons estimacions a escala 

europea, 1 de cada 5 infants poden patir abusos sexuals i el 85% es produiran en 

el seu entorn més proper: família, escola i esport. 

Durant la setmana, es van realitzar entrevistes en diferents programes i a 

diferents professionals, per tal de conscienciar de la problemàtica i donar les 

eines per detectar les males conductes i praxis. 

Dia E Esports: amb el Dani Garcia, codirector esportiu de la Federació Andorrana 

de Judo, entrenador i professor d’educació física a l’Escola Andorrana. Va 

explicar com s’han produït i normalitzat determinades actituds en alguns àmbits 

esportius i com es pot afrontar amb les víctimes i les seves famílies. Va destacar 

com la comunicació i l’educació dels formadors són les millors eines preventives 

per a aquest problema. 

La Rèplica: El cap d’àrea d’Atenció a la Infància del ministeri d’Afers Socials, 

Jordi Olivé, la directora d’Unicef Andorra, Marta Alberch, i la psicòloga esportiva, 

Mariona Buxó,  van donar dades i explicar com es pot identificar i com hem 
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d’actuar si ens trobem amb un cas. Sovint els nens no saben expressar-ho i se 

senten culpables. Què hem de fer? 

Becaris: Sònia Bigordà de Psico B i Javier Romeo Biedma psicòleg de “Espirales 

consultoria de infancia” van donar resposta a preguntes com: Els agressors 

sexuals són malalts mentals? Els abusos sexuals són fàcils de detectar? Els nens 

o nenes generalment menteixen quan assenyalen que estan sent víctimes 

d’algun abús? L’abús sexual infantil passa només quan hi ha pobresa? És 

provocat per la víctima? Passa en llocs solitaris i en la foscor? Afecta nens o 

nenes més grans o adolescents?  

La Rotonda, des de l’Escola de Segona Ensenyança d’Encamp, amb els alumnes 

de 4art, es va preparar un qüestionari de preguntes per a diferents professionals: 

la psicòloga Sònia Bigordà, l’entrenador de l’FC. Encamp Òscar Guerrero, el 

professor Lóan Poulet  i la fiscal Alexandra Cornella. 

 

World Children Days – Dia Internacional de la Infància 

Amb motiu del Dia Mundial de la Infància que se celebra cada 20 de novembre,  

es van dur a terme activitats per tot el món en el marc de la campanya #GoBLue. 

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

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

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

el hashtag #GoBlue.  

Els infants de les escoles bressol d’Andorra la Vella van pintar murals i globus, i 

els alumes de l’escola francesa d’Ordino i de la Universitat d’Andorra es van 

vestir de blau, com els infants del punt jove d’Encamp, i van vendre pastissos del 

mateix color. Caldea va realitzar un taller on es van pintar cares de superherois 

blaus. A més, els consellers i convidats a la constitució del Consell d’Infants 2018-

2019 de Sant Julià de Lòria també van anar d’etiqueta blava i Andorra Telecom 

va canviar el color dels logos a les xarxes socials. Els partits polítics també es van 

fer ressò de la campanya i no van dubtar a participar-hi. 

 

Llei de la Infància 

En l’àmbit  nacional, la llei sobre drets dels infants i dels adolescents i el Pla 

Nacional per a la Infància va entrar a tràmit parlamentari el desembre  del 2018. 

(Fem constar que aquesta llei es va aprovar el febrer de 2019). 
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COPEC ( Comissió de Participació d'Entitats Cíviques) 

Es va prendre part en la tercera reunió de la Comissió de Participació d'Entitats 

Cíviques (COPEC) en l'àmbit de serveis socials i sociosanitaris el juny del 2018.  

En la trobada presidida pel ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, el Sr. 

Xavier Espot, s'ha fet balanç de les accions dutes a terme en el marc de la llei per 

l'erradicació de la violència de gènere i domèstica, s'ha comentat l'estat de 

l'avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació i s'ha 

presentat l'auditoria d'eficàcia i eficiència del sistema de serveis socials i 

sociosanitaris. 

La COPEC també ha tractat sobre la futura acollida de persones refugiades a 

Andorra amb la col·laboració de la Comunitat de Sant Egidi.  

 

Formació en Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

Durant aquest 2018, en col·laboració amb el Ministeri d’Educació i en el marc del 

programa “La lliçó més gran del món” que lideren UNESCO i UNICEF, s’han 

realitzat tres tallers sobre l’ODS ním.1, anomenat  “Sans sense gana” a l’Escola 

Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp. 

 

3.3. COMUNICACIÓ. RESULTATS I ACTIVITATS  

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

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

 

Publicitat 

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

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

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

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

Relació amb els mitjans 

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

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

mateix Comitè. Durant el 2018, hem tingut 198 mencions en els mitjans impresos 

i 115 mencions a RTVA (incloent-hi la Setmana de la Infància i la campanya 

#CadaVIDAcompta) 
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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 pàgina web està en procés d’actualització havent contractat a Segarra i Teres 

per tirar-ho endavant. A més de per un motiu estètic, calia aquesta inversió, ja 

que estàvem tenint atacs contínuament perquè estava obsoleta. Igualment i 

mentre dura el procés, està operativa i actualitzada setmanalment o en la 

periodicitat que s’escau. 

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

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

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

1.029 al Facebook, 209 al Facebook dels Encants, 1.246 al Twitter, 533 a Instagram 

(amb un increment del 351% respecte del 2017) i 68 a l’ Instagram dels Encants 

(obert el novembre del 2018).  

També s’està enviant un butlletí electrònic a una base de dades de 2.055 adreces 

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

Durant el 2018 s’han enviat 13 butlletins. 

 

Memòria 2017 

El mes d’agost es va presentar la Memòria d’Activitats 2017, com ja es va fent 

des del 2010. 

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

i empreses col·laboradores i una versió digital pel web, xarxes i newsletter.
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5. PLA D’ACCIONS I PRESSUPOST PER AL 2019 
 

PLA D’ACCIONS PER AL 2019  

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

 
RECAPTACIÓ (INCOME) Accions Resultats esperats 

PARTICULARS (INDIVIDUALS)     

Socis i Donacions en General     

Nous socis  Pendent de veure protecció de dades per a TM. Fer test de F2F 50 socis nous aquest 2019 

Campanya anual Campanya anual #ChildrenUnderAttack amb accions diverses Doblar els donatius rebuts en la campanya del 2018 

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

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

Actes i Esdeveniments Mantenir Encants Vintage i repensar nous actes (relacionats amb el 
25è aniversari) 

Nous actes organitzats i incorporació de nous 
voluntaris 

      

KEY INFLUENCERS     

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

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

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

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

      

EMPRESES (BUSINESS)     

Conveni Empreses Mantenir els convenis actuals i buscar-ne de nous amb el suport 
d’una persona externa 

Incrementar les empreses col·laboradores 

Multiplica per la Infància Visitar noves empreses per explicar aquest conveni amb el suport 
d’una persona externa 

Incrementar les empreses col·laboradores 

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

   

GOVERN     

Subvenció MI Govern Mantenir el contracte pel programa del Congo  Mantenir-lo 

ODA Seguiment del conveni amb Bhutan  Mantenir-lo 

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

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

TRANSVERSALS     

Promoció i difusió dels drets dels infants Consell General i Empreses Promoció i difusió dels drets dels infants 

World Children's Day Celebrar el WCD amb accions conjuntes amb diferents sectors de la 
societat (govern, organitzacions esportives, escoles,).  

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

Word Largest Lesson Sessions a les Escoles amb col.laboració Ministeri Educació i 
UNESCO. Curs sobre ODS a la Universitat s'Estiu i a la Universitat 
Andorra. Realitzar Tallers sobre Educació per als ODS al professorat. 

Implicació del ministeri d'educació i del nombre més gran de 
centres educatius i escolars. Ampliar el coneixement i 
compromís vers els SDG entre els joves i adults..  

Club Unicef a les Escoles Acompanyament i assessorament a les accions que realitzin sobre 
Pau, Justícia Social, Immigració a l'escola i fora d'ella  

Club Unicef a l'Escola 

Observatori de la Infància Presentació resultats Edició 2019. Consensuar amb ministeris. 
Realitzar post mensuals als mitjans sobre contingut de l'informe. 

Conscienciar importància dades. 

Escoles Participar en les Jornades Solidàries que organitzen les escoles, 
escoles Idiomes i de parla anglesa, organitzar activitats de captació 
de fons i sensibilització  

Ampliar el coneixement i compromís vers Unicef i la figura del 
voluntariat a les escoles. Treballar la campanya 
#ENDVIOLENCE. 

Catàleg de Tallers sobre ODS i Drets de la 
Infància 

Oferir a Biblioteques,Ludoteques, Federacions, Escoles d'Art, etc… 
un catàleg de tallers per realitzar asl seus centres 

Difondre els drets de la Infància 

Campanya de Voluntariat Disseny d'una campanya de voluntariat definida i concreta. Curs de 
Formació . Conveni Universitat d'Andorra i Escola Vatel. 

Ampliar voluntariat i difusió de la missió d'UNICEF 

KEY INFLUENCERS     

Setmana de la Infància: Assetjament escolar Celebrar el WCD amb accions conjuntes amb RTVA Centrar l'actualitat informativa de la setmana WCD en els 
infants i joves: bullying 

El Periòdic Articles opinió quinzenal Difondre missatge Unicef 

EMPRESES (BUSINESS)     

Voluntariat Corporatiu Celebrar el WCD amb accions conjuntes amb empreses. Posar a la infància en el centre i advocar pels seus drets. 
Fomentar el voluntariat corporatiu 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA     

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

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

Consells Infantils Visites escoles.Seguiment del treball i sessions als comuns. Participació activa dels infants en el Comú. 

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

Eleccions  comunals 2019 Eleccions comunals. Reunions entre candidats polítics i consellers del 
Consell D'infants. 

Cridar l'atenció sobre el dret a la participació de la infància i 
sobre el pacte Nacional de la Infància 

Eleccions generals 2019 Preparar recomanacions sobre infància per traslladar als partits 
polítics 

Aconseguir que la infància sigui present a tots els programes 
electorals 

Llei infància Seguiment del treball del Ministeri Seguiment del desenvolupament de la llei de la Infància. 
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COMUNICACIÓ (Brand) Accions Resultats esperats 

TRANSVERSAL   
Nova web Disseny de la nova web Millorar la visita i la comunicació amb els nostres 

visitants 

25è aniversari  Crear una comissió per dissenyar i posar en marxa les activitats per 
celebrar el 25è aniversari de la fundació del nostre comitè 

Dur a terme les activitats previstes 

Informe anual 2018 Publicar el nostre informe anual Publicar-lo digitalment i en paper (només institucional) 

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

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

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

Annual Meeting Preparar agenda paral·lela per ED Fore Visites amb govern, comuns, empreses, 
col·laboradors… 
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5.2. PRESSUPOST PER AL 2019  

 

El pressupost d’aquest 2019 coincideix amb l’aprovat al JSP 2019-2022 i 

revisat a finals del 2018 amb UNICEF. 
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6. RESUM DELS PROJECTES FINANÇATS PEL COMITÈ 
 

 

Principals resultats del 2018
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Pla de treball 2019 
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6.2. PROGRAMA URGENT DE SUPORT ALS INFANTS ALLIBERATS 

PELS GRUPS ARMATS A LA REPÚBLICA CENTRE AFRICANA (2018) 

Alliberament i reintegració dels nens associats a grups armats 

El 2018, un total de 913 menors associats a grups armats (incloent 242 noies) van 

ser alliberats a tot el país. D'aquests, 383 (incloent 123 noies) eren alliberats dels 

grups anti-Balaka i d'altres comunitats d'autodefensa comunitàries, 314 (incloses 

33 noies) alliberades del Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique 

(FPRC) i 216 (incloent 86 noies) alliberats per Revolution Justice (RJ). Tots 

aquests menors van rebre assistència, com ara cures provisionals, suport 

psicosocial i en la reintegració en les seves famílies i comunitats. L'alliberament 

d’aquests nens i nenes va sorgir dels esforços conjunts d’agències de l’ONU, 

dels serveis tècnics del govern, de l’oficina presidencial i de socis nacionals i 

internacionals de la societat civil. A més, amb el programa nacional DDRR que 

s’ha iniciat a la part occidental del país, el grup armat RJ va lliurar llistes de més 

de 900 infants associats amb el grup armat. Per a la seva verificació, UNICEF va 

organitzar un equip mòbil de protecció que compta amb personal degudament 

format d'ONGs locals que van dur a terme la verificació a les Prefectures de 

Paoua, Ouham-Pende. 

A més dels 913 infants alliberats el 2018, dels menors alliberats el 2017, 756 

(incloent 189 noies), es van beneficiar de la reintegració socioeconòmica a través 

dels projectes associats d’UNICEF, incloent la reintegració a l’escola formal; la 
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formació professional i les activitats generadores d'ingressos i les activitats de 

reintegració comunitària. Des del 2014, 13.326 menors, entre ells 3.577 noies, 

han estat alliberats dels grups armats per agències de protecció de la infància 

(dades a finals d'octubre de 2018). No obstant això, a causa de la bretxa en el 

finançament plurianual, així com a l’accés limitat als  programes de reintegració, 

gairebé el 30%  encara espera per poder accedir a un programa de reintegració 

en la seva comunitat. A més, es calcula que encara hi han milers de nens i nenes 

associats a grups armats actius. 

 

Assistència als infants afectats per conflictes 

El 2018, UNICEF va continuar donant suport psicosocial als nens i nenes afectats 

pels conflictes. En total, 121.514 infants, incloent 53.611 nenes, es van beneficiar 

d’activitats recreatives a través de 97 espais adaptats a la infància mòbils i 

permanents i centres comunitaris de suport en situacions de conflicte i post-

conflicte. A més, un total de 962 infants no acompanyats i separats (incloent 359 

noies) van ser identificats i recolzats amb el rastreig familiar i la reunificació 

mentre són tractats en un entorn familiar. 

Supervisar i informar sobre violacions greus 

Com a co-líder de la Força Especial de Treball de MRM (CTFMRM) en estreta 

col·laboració amb la MINUSCA, la secció de protecció de la infància d’UNICEF va 

contribuir en la presentació d'informes sobre les violacions greus dels drets dels 

infants. Després de les missions de verificació en camp, de les reunions 

mensuals de coordinació i validació i de les reunions temàtiques ad hoc, el 

CTFMRM va elaborar quatre informes trimestrals i “notes horitzontals globals” 

(GHN), presentats al Representant Especial del Secretari General de les Nacions 

Unides (SRSG) i al Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Les tres GHN van 

registrar 224 menors (108 noies) víctimes d’un total de 298 incidents relacionats 

amb greus violacions dels drets dels infants per part dels grups armats. El 2018 

es van registrar un elevat nombre de violacions dels drets dels infants, incloent 

48 incidents que van concloure amb el reclutament de 76 menors per part de 

grups armats, 59 casos de violència sexual, 89 atacs a escoles i hospitals, 38 

assassinats i 31 mutilacions (GHN, desembre 2018). Els incidents comprovats 

van implicar forces i grups armats incloent Anti-Balaka, Ex-Seleka, RJ, 3R, PK-5, 

Grups d’autodefensa, LRA, així com la Policia Nacional Centreafricana. 

El 2018 també està marcat per importants avenços en les negociacions amb 

grups armats: un dels principals, l'ex-grup armat Seleka, el MPC, va signar el pla 

d'acció per acabar amb greus violacions cap als infants, per alliberar de manera 

immediata els menors reclutats en les seves files i per aturar el reclutament i l’ús 

d’infants. 

Pla de treball 2018-2021: prioritats d’UNICEF en la protecció dels infants 

• Reforçar la capacitat dels actors relacionats amb la protecció de l’infant, des del 

nivell comunitari fins als governamental així com dels proveïdors de serveis 
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sobre com informar de manera efectiva i correcta de casos de violació dels drets 

dels infants i de donar a les víctimes l’assitència adequada. Les famílies 

d'acollida identificades per a infants associats amb grups armats i els menors no 

acompanyats també rebran formació per tenir cura adequadament dels nens i 

nenes.  

• Reforçar la capacitat dels nens, nenes, adolescents i joves per prevenir i 

respondre a la violència, abús i explotació: UNICEF treballarà progressivament 

amb ells per aprendre a protegir-se a si mateixos i als seus propis drets. Es 

mobilitzaran nens i joves a través de campanyes de sensibilització per 

conscienciar contra la violència i els abusos i l’explotació contra els infants. 

• Proporcionar suport tècnic i financer per a la coordinació de la protecció de la 

infància en situacions d'emergència i de transició: UNICEF continuarà millorant 

la coordinació de les intervencions relacionades amb la protecció dels infants a 

tot el país i evitar la duplicació, però també per fomentar la protecció de la 

infància per mitjà de la integració amb perspectiva de protecció infantil. 

• Contribuir a la gestió integral (suport psicosocial, mèdic i judicial) i la reinserció 

socioeconòmica d’altres infants afectats per la situació humanitària: UNICEF i els 

seus socis proporcionaran assistència personalitzada, inclosos els serveis 

mèdics, suport psicosocial, subministrament de subministraments bàsics per a la 

supervivència i la dignitat i reintegració socioeconòmica (tornada a l'escola, 

activitat generadora d'ingressos i formació professional). 

 

6.3. EDUCACIÓ INCLUSIVA DE QUALITAT PELS INFANTS AMB 

DISCAPACITAT AL BHUTAN (2018-2021) 

 

Resum de les intervencions realitzades durant el 2018 

 

Durant el 2018, s’han ampliat els serveis per a infants amb discapacitats (CWD) 

amb més de 650 CWDs que tenen accés a l'educació. 

Per tal de transformar progressivament les escoles tradicionals en escoles 

inclusives, el 2018 UNICEF ha recolzat la identificació de dues escoles més amb 

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

anglès), augmentant el nombre fins a 18. Al voltant de 40 professors d’aquests 

centres van intercanviar els seus coneixements i experiències visitant altres 

escoles del programa SEN, per la qual cosa van enriquir la comunitat de 

professionals. El programa d’educació inclusiva va rebre un nou impuls formant 

més de 60 professors en un mòdul revisat d’Educació Inclusiva i Avaluació del 

Neurodesenvolupament Ràpid (RNDA) per a serveis d’identificació i referència 

per a persones amb discapacitat.  

Més formació sobre el desenvolupament del llenguatge de signes per a Bhutan 

es va dur a terme al Wangsel Institute per a persones amb discapacitat auditiva. 

Amb la contractació d’un lingüista internacional de llengua de signes a l’institut 

per oferir coneixements tècnics en recerca, documentació i validació de la 
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llengua de signes de Bhutan, l’Institut Wangsel actualment és capaç de 

proporcionar educació bàsica a més de 100 infants. Aquest suport donarà lloc a 

la publicació del primer diccionari del llenguatge de signes al Bhutan, que servirà 

de recurs autoritzat per millorar l’educació dels sords. 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. 

A més, es van elaborar les "Directrius per a les avaluacions, exàmens i promoció 

dels estudiants amb discapacitats" i la modificació i adaptació del pla d'estudis 

per als infants amb discapacitat auditiva. Per promoure la sensibilització entre 

els tècnics d’educació dels districtes (DEO), més de 40 DEO van ser orientats a 

les "Normes d’educació inclusiva" durant aquest 2018. Les normes d’educació 

inclusiva s’utilitzen com a estàndards mínims per aconseguir progressivament la 

inclusió en la cultura, les polítiques i les pràctiques de l’escola. El 2018, el Bhutan 

va rebre per primera vegada fons de la "Associació de les Nacions Unides sobre 

els Drets de les Persones amb Discapacitat" (UNPRPD) per a una iniciativa 

conjunta d'UNICEF, PNUD i OMS per donar suport als esforços del govern per 

crear un entorn propici segons la 'Convenció sobre els drets de les persones 

amb discapacitat' (UNCRPD) de les Nacions Unides. 

Pla de treball 2018-2021: 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 ECCD 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 

"Normes d’educació inclusiva". Per tal d'assegurar la transició dels CWDs 

des de les escoles a l'educació superior, s’exploraran programes 
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d’intercanvi amb instituts professionals. 
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