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Assemblea ordinària de socis 
 
 
Ordre del dia de l’assemblea celebrada el 16 de Març  de 2022 
 
 

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 2021. 

2. Examen i, si escau, aprovació de la gestió de la 
Junta corresponent a l’exercici tancat el 31 de 
desembre del 2021. 

3. Memòria d’activitats del Comitè durant el 2021 i 
aprovació, si s’escau. 

4. Proposta de pressupost i pla de treball per al 2022 i 
aprovació, si s’escau. 

5. Proposta de nous projectes a partir del 2022 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 i dels 
Termes de Referències de les diferents comissions. 

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

8. Precs i preguntes. 
9. Redacció, lectura i aprovació de l’acta de la reunió, 

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

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE SOCIS 
 

 12 d’abril de 2021 
 
Andorra la Vella, a  12 d’abril del 2021, prèvia convocatòria i mitjançant el 
sistema telemàtic, a les 18.30 hores en segona convocatòria, té lloc l’assemblea 
ordinària dels socis del Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF. 
 
Hi assisteixen els socis: Laura Álvarez, Marianela Aristot,  Christiane Pablo, 
Geòrgia Pont, Marianela Vila, M. Lluïsa de Diego, Sarah Sigaudès, Montserrat 
Calvo, Jordi Aristot Mora, Míriam Moreno, Ma. Cinta Palle. 
 
Hi ha hagut 5 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 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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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.  
 

L’auditora, Neus Cornella, de l’empresa d’auditoria Gaudit presenta l’informe 
d’auditoria corresponent a l’exercici 2020. A nivell comptable,  l’informe 
d’auditoria no conté cap observació ni reserva. Pel que fa als estats comptables 
de l’entitat, expressa que aquest 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 com estableix la llei 
d’associacions. Es faculta al Sr. Albert Mora per a que presenti els comptes. 
 
S’agraeix la intervenció de l’auditor i s’acomiada dels assistents. 
 
La M. Lluïsa de Diego, de l’Àrea de Finances, passa a explicar breument els estats 
financers de l’any 2020. Primer es comenta el compte de pèrdues i guanys. Així la 
xifra d’Ingressos d’explotació és de 410.018.83 € (el 2019, 560.983,10 €) i les 
Despeses d’explotació de 386.786,17€ (el 2019, 1.853.783,58 €). 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 23.232,66 € (el 2019, -1.292.800,48 €) i el Resultat 
financer és de 1.767,34€ (el 2019, 1.254.830,53 €) a causa de la venda de la cartera 
de valors. Així el Resultat de l’exercici és de 25.000 € (el 2019, va ser de -37.969,96 
€). 
 
També es revisa el balanç amb un passiu de 665.980,44 € (el 2019, 1.318.242,65 €) 
format majoritàriament pels fons transferits en dipòsit (69,92%) que són les 
transferències pendents a fer durant els exercicis 2020 i 2021 a Unicef derivat de 
la venda de la cartera principalment. Quant a l’actiu amb un total de 665.980,44 € 
(el 2019, 1.318.242,65 €) està format principalment per la Tresoreria (96,62%). 
 
S’acorda que el resultat d’aquest exercici (25.000€) s’apliqui a Reserves. 
 
S’aproven els comptes de l’exercici 2020, a tancament 31 de desembre de 2020 i 
se signen per tots els membres de la Junta. 
 
Seguidament, la M. Lluïsa passa a explicar la gestió econòmica del Comitè per 
aquest any 2020. En el capítol d’ingressos, l’import total és de 980.305 € que 
representa un increment del 13% respecte a l’any 2019. El total de recaptació és 
de 344.062 € (un 24% menys que el 2019). La subvenció de Govern s’ha 
mantingut igual que l’exercici anterior en un import de  40.000 €. Els ingressos 
per emergències han estat de 7.126 € (pràcticament igual que l’any 2019). Els 
ingressos subvencionats, han baixat un 65% ja que al 2019,  va haver-hi  la reunió 
de directors d’Unicef., que es va subvencionar. 
 
En el capítol de despeses, han augmentat un 10%. Les despeses de funcionament 
representen un total de 176.170 €, un 19% més respecte a l’any anterior. Els 
serveis exteriors han augmentat un 6%. Les despeses de recaptació han 
disminuït un 26%. Les despeses de personal han augmentat un 33% ja que  hem 
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tingut durant tot el 2020 el sou d’un tècnic addicional que es va incorporar a 
l’Octubre de 2019. 
 
Les transferències a Unicef han pujat un 15% i s’han repartit de la següent 
manera: 
 
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 € 

La contribució total representa un 82%. L’any 2019 també havia estat d’un 82%.  
 
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 2020. 
 

3. Examen i, si escau, aprovació de la gestió de la Junta corresponent a 
l’exercici tancat el 31 de desembre del 2020. 

Durant l’any 2020, la Junta del Comitè es va reunir 8 vegades en aquestes dates: 
21 de febrer, 4 i 6 de març, 11 i 25 de juny, 1 i 29 d’octubre, i 10 de desembre. 

D’aquestes reunions s’han aixecat i signat les seves corresponents actes. 
 
S’aprova per unanimitat la gestió de la Junta corresponent a l’exercici 2020. 
 

4. Memòria d’activitats del Comitè durant el 2020 i aprovació, si 
s’escau. 
 

Recaptació. El secretari Albert presenta els resultats de recaptació que s’han 
incrementat un 19% fins a un import de 955.300 €. Aquest increment es deu a la 
recepció de donacions no sol·licitades provinents de donacions inter-vius.  
  
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 739.752 €, un 33% més que el 2019. 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 això,  la partida d’Altres donacions en general - donatius 
de particulars- ha arribat a 6.326 € (un 25% menys que l’any 2019). Els Inspired 
Gifts  - compra de subministraments reals- són 27.628 € (un 317% més que l’any 
2019. Els Actes que inclouen els Encants Vintage (maig, novembre i botiga), Vide 
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Dressing i Encants del Plaza, han aconseguit 28.666 €, un 65% menys que l’any 
anterior. La Campanya anual, Infants en el Punt de Mira, amb els Tallers amb 
l’Hotel Roc Blanc, diferents accions per rebre donatius de particulars ha recollit 
63.123 €, un 916% més que el 2019 .Amb la Loteria, s’ha rebut 4.260 € de donació, 
un 43% més que l’any anterior.  Per que fa a les Emergències, durant el 2020, la 
Plataforma d’ONG va obrir emergència per als afectats per les explosions al 
Beirut (Líban) i vam rebre 7.000 euros que es van complementar amb fons propis 
i de particulars. En total, es van rebre 7.125€, un 41% menys que el 2019.  
 
La partida de Socis ha baixat lleugerament fins a 106.884 €, un 1%  menys que el 
2019 amb 16 socis nous, 1 increment de quota, 1 disminució de quota i 15 baixes 
(el 2019 es  van ser 5 nous, 1 increment de quota, 1 disminució de quota i 8 
baixes). 
Pel que fa als Key Influencers que inclou, grans donants, fundacions i societat 
civil, han arribat a 103.340 €, un 9% menys que el 2019. Han disminuït els grans 
donants un 3%, les provinents d’associacions civils un 6% i un 48% les de les 
fundacions. 
 
En l’apartat d’empreses, els ingressos provinents de convenis signats amb 
empreses han arribat a 72.208 €, que representen una disminució del 25% 
respecte a l’any 2019. La major part dels convenis amb empreses han baixat 
aquest 2020 degut a la situació sanitària.  Convenis. La major part dels convenis 
amb empreses han baixat aquest 2020 en gran part degut a la situació sanitària. 
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 són el One 
Chance for Children amb hotels amb un 60,73% menys, i per al brunch solidari de 
Granvalira que no es va poder realitzar. El 2020, tampoc vam rebre l´import del 
conveni per part de Caldea, que s’abonarà per el 2021. La partida d’Altres 
convenis inclouen petites col·laboracions com Centre Comercial River, Transports 
Tot, Andorra Telecom i Mercacenter. 
 
 
L’import rebut aquest 2020 de Govern via la subvenció al programa Insaka a 
Zàmbia ha estat de 40.000 €, el mateix import que el 2019. 



8 
 

 
Sensibilització: El secretari Albert Mora 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 2020, ens hem centrat en la renovació del projecte Parròquies 
Amigues de la Infància,  els Consells d’Infants Comunals, la Presentació de 
l’Observatori de la infància amb dades del 2020, la Setmana de la Infància sobre 
la salut mental , el Dia Internacional de la Infància, la llei sobre els drets dels 
infants i dels adolescents, els pressupostos amb perspectiva d’infància i la 
promoció i difusió dels drets dels infants.   
Durant 2020 la borsa de voluntariat ha rebut 30 sol·licituts, resultat dels convenis 
de col·laboració signats amb la Universitat d’Andorra i l’Escola d’Administració 
Hotelera Vatel. 
 
Comunicació:. Continuen els acords per la publicitat externa amb VSA amb 8 
marquesines. 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 2020, hem tingut 275 mencions en els mitjans impresos (279 el 2019) i 
56 mencions a RTVA (87 el 2019). Pel que fa a la comunicació digital, el ha tingut 
una audiència de 4.673 usuaris, i s’està present a les xarxes socials Facebook, 
Twitter, Instagram i Youtube. A finals del 2020, teníem un total de 4110 
seguidors  seguidors als nostres diferents perfils a les xarxes (representa un 
1418% més que l’any 2019): 1.097 al Facebook, 232 al Facebook del Encants, 
1.407 al Twitter, 1.188 Instagram i 141 a l’Instagram dels Encants i 45 al Linkedin 
( obert a l’Octubre ). També s’està enviant un butlletí electrònic mensual a una 
base de dades de 2.489 adreces que inclouen socis, empreses i col·laboradors. 
Durant el 2020 s’han enviat 4 butlletins. 
 
 
Al dossier de l’Assemblea es troba àmpliament especificada la memòria de totes 
les activitats del comitè i els seus resultats. 
 
S’aprova per unanimitat la Memòria d’activitats del 2020. 
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5. Proposta de pressupost i pla de treball per al 2021 i aprovació, si 
s’escau 

 
Durant aquest 2021, es continuarà vetllant per mantenir les despeses mínimes i 
es centraran els esforços en incrementar els ingressos per arribar de nou al  
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 2020. El pressupost d’ingressos i despeses s’ha 
modificat per arribar a uns ingressos de 894.130 € i a unes despreses de 179.106 
euros per arribar a una contribució del 80% 
 
 
En recaptació, Albert Mora explica els objectius. En Individuals, incrementar en 50 
socis, millorar els resultats de la campanya anual centrant-ho en tema “ Regala 
Futur “, millorar la funcionalitat de la web, arribar als 33.000 euros de recaptació 
amb els encants, 6.000 € amb la loteria, fer un seminari sobre herències. En Key 
Influencers, mantenir i incrementar grans donants ( mínim 1 de nou ) 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 ( amb un objectiu de 9 empreses noves ). Pel que fa a la 
contribució del Govern, mantenir-la i mirar d’incrementar la d’emergències i la de 
cooperació  
 
En sensibilització, Albert Mora explica que els objectius de centrar els missatges 
al voltant de les prioritats globals d’Unicef, promoció el número 175 per aturar la 
violència vers els infants, donar visibilitat a la problemàtica de la salut mental 
amb el desplegament del conveni amb el COPSIA, fer tallers de difusió dels drets 
de l’infant a més de 30 escoles, desenvolupar accions conjuntes amb diferents 
sectors per celebrar el Dia Mundial de la Infància, dur a terme un informe 
complementari de l’Observatori de la Infància, addicional al que regularment es 
fa cada any. També pretenem ampliar el equip de voluntaris, consolidar la 
participació en el projecte de Parròquies Amigues de la Infància i participar en les 
comissions de treball del PNIA.  
 
 
En comunicació,  Albert Mora explica que els objectius són millorar la notorietat i 
el valor la marca d’Unicef. Les accions per assolir aquest objectius són la 
potenciació de la web, 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, avançar cap a una visió més intencional 
de les publicacions que fem a les xarxes,  i donar visibilitat a la marca 
#Peracadainfant. 
 
 
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 2021. 
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6. Proposta de nous projectes a partir del 2021 i aprovació, si s’escau. 
Presentació dels informes dels projectes finançats pel Comitè.  

 
Donat que la primera contribució al projecte els centres Insaka a Zàmbia es va fer 
al juny, Unicef no facilitarà el primer informe fins a juliol d’aquest 2021. 
Recordem que aquest 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. Hi 
contribuirem amb 240.000 € anuals durant aquest 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. En funció del informe que rebem decidirem la seva continuïtat del 2022 
en endavant.  
 
Més endavant al 2021 prendrem la decisió sobre la continuïtat o substitució dels 
programes a República Centro Africana i al Bhutan. 
 
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 
del 2020. 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 cercar nous projectes. 
El programa es centra en la millora dels serveis de salut, ha aconseguit que 4.500 
nens tinguin registre de naixement, inscriure 2.600 nens a escoles, arribar a 
desinfectar escoles on hi van 28.000 infants, contribuir a l’advocacia sobre els 
drets d’accés a la terra i a l’accés a la justícia per a 7.200 infants, aconseguir 
solucionar 42 casos de violència de gènere i actuar com a catalitzador de fons 
dedicats als ODS.  
 
De la República Centre Africana s’ha rebut l’informe temàtic de protecció a 
l’infant on s’inclou la nostra contribució. Durant el 2020 s’han construït  centres 
VCI ( Violència contra els infants ) i s’han format 2.100 voluntaris. S’ha desplegat 
els sistema nacional de protecció de la infància, s’ha assolit la reunificació 
familiar de 335 infants, s’ha dut a terme el registre de 23.000 naixements , s’ha 
promulgat el nou codi de protecció de la infància. També s’ha aconseguit la 
millora de la capacitat operativa de 22 centres socials, s’ha fet el recolzament de 
18.000 infants víctimes de VCI i s’han reintegrat 1.600 infants provinents de 
grups armats. 
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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 2020, s’ha 
donat suport ha programes on-line per a escoles que romanien tancades per la 
pandèmia que han beneficiat a 180.000 nens, s’han facilitat kits d’aprenentatge 
escolar a 1.400 infants, s’han expandit els programes SEN a 3 escoles més, 
beneficiant a 90 infants discapacitats, s’ha posat en marxa un màster en 
educació inclusiva en una universitat local. També s’ha desenvolupat un 
programa de formació vocacional , s’han format a 9.000 professors en 
estàndards educatius, s’han desenvolupat 20 nous centres inclusius d’educació 
primària i s’han format a 130 educadors de 6 comunitats.  
 
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 de l’actualització del  Protocol per a 
la Prevenció del Blanqueig. 
 

El director informa de l’actualització que s’ha fet del Manual Intern de prevenció 
de Blanqueig, on s’expliciten les mesures de diligència deguda que s’hauran de 
prendre a determinats donants (reduint-se el llindar a 2.500 € ), l’actualització la 
composició de l’OCIC, i del representant davant la UIFAND. 
 
Al dossier de l’Assemblea s’hi inclou el manual complet. 
 
S’aprova l’actualització del Manual Intern de Prevenció del Blanqueig que entra 
en vigor el dia següent a l’aprovació del mateix. 

 
8. Proposta, i si s’escau, aprovació dels nous membres de la Junta així 
com la renovació dels membres actuals. 

 
La presidenta, la Sra. Laura Àlvarez, comunica que s’obre un procés de noves 
eleccions per escollir a la nova presidenta, que començarà el seu mandat al 2022. 
 
Fins aquest moment la Junta continua 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.  
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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      El Secretari 
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2. COMPTES ANUALS 2021 
 
2.1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
 

Capítol         31/12/2021 31/12/2020 
I Ingressos d'explotació   426.417,68 410.018,83 
1 Import net de la xifra de negocis   0,00 0,00 
2 Altres ingressos d'explotació   426.417,68 410.018,83 
          
          
II Despeses d'explotació       
1 Consum de mercaderies, matèries primes i altres materials 268.138,71 226.036,41 
2 Despeses de personal       

   
a) Sous, 
salaris   112.513,35 112.341,73 

   b) Càrregues Socials  16.180,68 16.802,58 
   c) Altres despeses de personal  - 322,95 
   d) Aportacions i dotacions per pensions     

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

4.599,16 3.807,63   immobilitzats intangibles i tangibles  
4 Deteriorament del circulant       
5 Altres despeses d'explotació   25.320,40 27.474,87 
  Total despeses d'explotació   426.752,30 386.786,17 
          
  Resultat de l'explotació   -334,62 23.232,66 
          
          

III Resultat Financer   334,62 1.767,34 
  Resultat Financer   334,62 1.767,34 
          
  Resultat de les operacions   0,00 25.000,00 
          
          

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     0,00 25.000,00 
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2.2. BALANÇ DE L’EXERCICI 2021 
 
ACTIU    
 
ACTIU    
 

ACTIU   

    2021 2020 
          

Immobilitzat (Nota 1)   11.857,73 3,40% 10.582,47 

Immoblilitzat Intangible  10.935,73   11.170,47 

  Despeses d'establiment 3.363,33   3.363,33 

  Pàgina Web+ ampliació 6.233,44   6.233,44 

  Altre immobilitzat intangible 1.338,96   1.573,70 

Immoblilitzat Tangible  40.329,82   34.836,88 

  Instal.lacions tècniques 1.346,58   1.449,32 

  Mobiliari 8.244,30   8.244,30 

  Equips informàtics 29.338,94   25.143,26 

  Altres immobilitzat tangible 1.400,00     

Immobilitzat financer   1.071,49   1.071,49 

Amortització acumulada  -40.479,31   -36.496,37 

  Amort. Ac. Immob. Intangible -8.626,40   -6.783,32 

  Amort.Acum. Immob. Tangible -31.852,91   -29.713,05 

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

          

Deutors (Nota 3)   43.016,50 12,35% 3.890,52 

  Deutors per vendes 0,00   0,00 

  Provisió per insolvències 0,00   0,00 

  Deutors diversos 43.016,50   3.890,52 

  Altres deutors 0,00   0,00 

         
Inversions Financeres a curt termini (Nota 4) 3.287,45 0,94% 3.968,65 

          

          

Tresoreria (Nota 5)   285.437,61 81,94% 643.484,15 

  Caixa  1.168,00   1.647,75 

  Bancs Euro 284.269,61   641.836,40 

          

Ajustaments per periodificació (Nota 6) 4.736,52 1,36% 4.054,65 

       

  TOTAL ACTIU 348.335,81   665.980,44 
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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 pàgina 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 switch, extintors, el mobiliari que ja està totalment 

amortitzat, els equips per a processos d’informació, i l’altre immobilitzat tangible 

que correspon a telèfons mòbils. 

 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 2021. 

 

Nota 5 Correspon a la Tresoreria. 

 

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

següent. 

º 
 
 



16 
 

  

2.2. BALANÇ DE L’EXERCICI 2021 
 
PASSIU   
 
 

PASSIU   

    2021 2020 
          

Romanent (Nota 1)   75.000,00 21,53% 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) 25.000,00 7,18%   

          

          
Resultats de l'exercici (Nota 3)                   -   0,00% 25.000,00 

          
Subvencions (Nota 4)   3.287,49 0,94% 3.968,69 

          
          
Creditors (Nota 5)   11.124,91 3,19% 6.699,72 

  Per compres 3.957,65   4.495,05 

  Altres : CASS, salaris i govern 7.167,26   2.204,67 

          

          

Fons transferits en dipòsit (Nota 6) 120.582,66 34,62% 465.661,28 

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

          
          
Ajustaments per periodificació (Nota 8) 113.340,75 32,54% 89.650,75 

          

          

          
          

  TOTAL PASSIU 348.335,81   665.980,44 
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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 

2022, que forma part de l’any 2021 (Recursos Regulars: 120.582,66 € ). 

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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3. GESTIÓ ECONÒMICA DEL COMITÈ 
 

3.1. INGRESSOS 
 

INGRESSOS 2021 2020 
variació respecte 

al 2020 

INDIVIDUALS       

CASH 608.881,97 739.751,56 -17,69% 

Donacions 18.551,48 14.579,86 27,24% 

Altres donacions generals 3.015,00 4.061,69 -25,77% 

Donacions no sol.licitades 1.400,00 1.870,00 -25,13% 

Inspired Gifts 9.631,00 6.383,92 50,86% 

Ingressos varis recaptació: productes 775,98 2.241,00 -65,37% 

Donatius web 313,00 23,25 1246,24% 

Rosa Virtual solidària 3.264,50     

Dia de la mare 152,00     

        

Donació extraordinària 424.164,07 564.112,73 -24,81% 

        

        

Actes i Events 52.224,42 42.829,46 21,94% 

Encants 44.609,49 28.666,16 55,62% 

Campanya anual 5.275,43 3.123,30 68,91% 

Campanya Covid 19   11.040,00 -100,00% 

Altres Actes 2.339,50     

        

Loteria 5.000,00 4.260,00 17,37% 

Loteria 5.000,00 4.260,00 17,37% 

        

Emergències 77,00 7.125,50 -98,92% 

Emergències 77,00 7.125,50 -98,92% 

        

SOCIS 106.865,00 106.844,01 0,02% 

Quotes socis 106.865,00 106.844,01 0,02% 

        

HERÈNCIES I LLEGATS 2.000,00 0,00   

Llegats 2.000,00 0,00   
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KEY INFLUENCERS 126.148,00 103.339,84 22,07% 

GRANS DONANTS 33.000,00 86.000,00 -61,63% 

Grans donants 33.000,00 86.000,00 -61,63% 

        

FUNDACIONS 82.168,00 6.819,84 1.104,84% 

Fundacions 82.168,00 6.819,84 1.104,84% 

        

SOCIETAT CIVIL I NO LUCRATIVES 10.980,00 10.520,00 4,37% 

BCA 10.000,00 10.000,00 0,00% 

FCA 980,00 520,00 88,46% 

        

BUSINESS 66.948,67 72.208,36 -7,28% 

EMPRESES 66.948,67 72.208,36 -7,28% 

Convenis Vises 54.711,91 59.491,60 -8,03% 

Conveni Hotels 1.304,20 3.146,25 -58,55% 

Conveni Restaurants 62,60 172,86 -63,79% 

Neus del Valira, S.A. 3.000,00 3.072,60 -2,36% 

Altres convenis 7.749,96 6.205,05 24,90% 

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 300,95 6.173,92 -95,13% 

Ingressos financers 300,95 6.173,92 -95,13% 

Interessos 300,95 173,92 73,04% 

Abonament despeses bancàries   6.000,00 -100,00% 

        

NO SUBJECTE A CONTRIBUCIÓ 8.603,11 18.831,80 -54,32% 

        

Subvencions actes concrets 8.603,11 18.831,80 -54,32% 

MAF 0,00 155,81 -100,00% 

Advocacia: Particulars 36,37 3.030,24 -98,80% 

Sub.advocacia/Associació de Comuns 3.500,00     

Grup Escola St. Julià: incendis Austràlia   80,00 -100,00% 

Capses Bombons  2.860,00 2.870,00 -0,35% 

Subvencions vàries 1.925,06 2.415,67 -20,31% 

Assegurança despatx 281,68 280,08 0,57% 

Subv. Covid 19 Andorra   10.000,00 -100,00% 

TOTAL INGRESSOS 850.882,70 980.305,48 -13,20% 
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INGRESSOS  
 
El total d’ingressos de l’exercici 2021 ha estat de 850.8872,70 € gràcies a una 

aportació extraordinària de 424.164,07 €, que es distribueixen de la manera 

següent: 

 

 2021 % al total 2020 % al total 

Recaptacions      377.737,57    44%        344.061,53    35,10% 

Aportació extraordinària      424.164,07    50%        564.112,73    57,54% 

Subvenció Govern        40.000,00    5%          40.000,00    4,08% 

Subvencions funcionament         8.603,11    1%          18.831,80    1,92% 

Emergències              77,00    0%           7.125,50    0,73% 

Altres ingressos            300,95    0%           6.173,92    0,63% 

      850.882,70             980.305,48      
 

 

 Els ingressos respecte de l’any 2020, han augmentat d’un 2,53 % si no tenim en 

compte l’aportació extraordinària, i han disminuït un 13,20 % amb l’aportació 

extraordinària. Els ingressos subvencionats han disminuït un 54,32 % però no 

afecten el resultat final. 

 

Recaptacions 

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

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

Donacions. Han disminuit un 27,24%. 

Actes i esdeveniments Increment d’un 21,94 % respecte al 2020 

Loteria. Aquest any se’n ha venut un 17,37% més que l’any 2020. 

Socis. La partida ha augmentat en un 0,02 %respecte al 2020, amb 11 socis nous, 

i 22 baixes (7 per defunció, 4 per motius econòmics, 11 altres). 
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Grans donants. Ha disminuït un 61,63 %, 1 donant fa el seu donatiu per mitjà de 

la seva fundació. 

Fundacions: Han augmentat un 1.104,84 %. 

Societat Civil i no Lucratives. S’han rebut ingressos per un total de 10.980,00 

euros, han augmentat un 4,37 %, inclou les donacions del Basquet Club Andorra i 

el Futbol Club Andorra. 

Empreses. S’ha assolit l’import de 66.948,67 €, un 7,28 % menys que l’any 2020. 

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

Emergències: S’ha rebut un 98,92% menys que l’any anterior. Els fons provenen 

de la Plataforma d’ONGs, i de donants particulars. No s’ha obert cap emergència 

aquest 2021. 

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 2020. 

 

S’ha rebut l’import de: 3.500, 00 € de l’Associació de Comuns, que està enclosa 

en el capítol de subvencions de funcionament, ja que forma part del projecte 

Parròquies Amigues de la Infància. 

 

Ingressos extraordinaris i ingressos financers  

Aquest capítol (300,95 €) suma els interessos de dipòsits financers realitzats 

durant l’any, 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 2021 2020 
variació respecte 

al 2020 

Serveis exteriors 21.823,72 24.341,18 -10,34% 

Lloguer despatx 6.458,16 5.602,40 15,27% 

Manteniment pàgina web 1.254,02 1.226,85 2,21% 

Reparació i manteniment despatx 18,81 1.181,77 -98,41% 

Reparacions i manteniments equips inf. 2.640,72 2.191,12 20,52% 

Serveis d’auditoria 4.559,54 4.604,68 -0,98% 

Serveis de professionals independents  
varis 

                
1.741,67   

                         -       

Personal d'Agentas 0,00 2.437,50 -100,00% 

Electricitat 614,38 590,62 4,02% 

Telèfon 2.134,00 1.493,88 42,85% 

Material de despatx 1.679,77 2.067,91 -18,77% 

Subscripcions premsa 351,91 342,55 2,73% 

Correus 18,60 41,02 -54,66% 

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

Aparcaments i quilometratge 20,00     

Desp. Neteja 89,98 326,60 -72,45% 

Test Covid 19 94,75     

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

Memòria                           -     1.340,74 -100,00% 

Roba equip i voluntariat                           -     746,13 -100,00% 

        

Despeses recaptació 12.239,49 11.597,07 5,54% 

Socis/Telemarqueting 1.159,77 32,46 3472,92% 

Desp. Encants 7.010,56 5.180,80 35,32% 

Desp. Recaptació diverses 610,62 1.546,78 -60,52% 

Campanya Anyal 3.000,09 209,69 1330,73% 

BCA 30,00 10,50 185,71% 

FCA                           -     3,82 -100,00% 

25 è Aniversari                           -     1.821,60 -100,00% 

Rosa Virtual solidària 
        

428,45   
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Compres per recaptació                           -     2.791,42 -100,00% 

        

Advocacia i Educació 3.688,10 4.786,10 -22,94% 

Advocacia i Educació 3.688,10 4.786,10 -22,94% 

        

Despeses de personal 121.062,19 126.537,78 -4,33% 

Remuneracions personal 105.492,99 109.603,92 -3,75% 

Indemnitzacions  personal                           -                              -       

Càrrecs socials 15.569,20 16.610,91 -6,27% 

Altres despeses de personal                           -                        46,95   -100,00% 

Formació                           -     276,00 -100,00% 

        

Despeses financeres 284,27 5.100,71 -94,43% 

Despeses bancàries 284,27 181,64 56,50% 

Diferències negatives de canvi                           -                   4.919,07   -100,00% 

        

Despeses extraordinàries 0,00 0,00   

Despeses exercicis anteriors                           -                              -       

        

Dotació a l’amortització de material 4.565,25 3.624,52 25,95% 

Amortització de material 4.565,25 3.624,52 25,95% 

        

Pèrdues procedents immobilitzat 33,91 183,11 -81,48% 

Pèrdues procedents Immob. Tangible 33,91 183,11 -81,48% 

        

NO SUBJECTE A CONTRIBUCIÓ 8.603,11 18.831,80 -54,32% 

        

Subvencions actes concrets 8.603,11 18.831,80 -54,32% 

MAF 0,00 155,81 -100,00% 

Advocacia: Particulars 36,37 3.030,24 -98,80% 

Sub.advocacia/Associació de Comuns 3.500,00     

Grup Escola St. Julià: incendis Austràlia   80,00 -100,00% 

Capses Bombons  2.860,00 2.870,00 -0,35% 

Subvencions vàries 1.925,06 2.415,67 -20,31% 

Assegurança despatx 281,68 280,08 0,57% 

Subv. Covid 19 Andorra   10.000,00 -100,00% 
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Transferències per projectes i 
emergències 

678.582,66 760.303,21 -10,75% 

Emergències 68.000,00 81.364,19 -16,43% 

Buthan 75.000,00 75.000,00 0,00% 

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

Centres Insaka – Zàmbia 240.000,00 240.000,00 0,00% 

Recursos regulars 220.582,66 288.939,02 -23,66% 

        

TOTAL DESPESES 850.882,70 955.305,48 -10,93% 

       
RESULTAT DE L’EXERCICI 0,00 25.000,00   

 
 
DESPESES   

El total de les despeses de l’exercici 2021 han estat de 850.882,70 €, de 955.305,48 

€ al 2020, amb una disminució de 10,93 %. Les transferències a Unicef han estat 

de: 678.582,66 €, un 10,75 % menys que l’any anterior. 

 2021 % al total 2020 % al total 

Despeses subvencionades       8.603,11    1,01%          18.831,80    1,97% 

Transferències per projectes   678.582,66    79,75%        760.303,21    79,59% 

Despeses de funcionament   163.696,93    19,24%        176.170,47    18,44% 

   850.882,70             955.305,48      
 

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, les despeses de les Parròquies Amigues de la 

Infància (Associació de Comuns), l’assegurança del despatx i altres subvencions. 

No afecten la contribució perquè els ingressos i les despeses són els mateixos. 
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Transferències per projectes  

Inclouen les transferències per projectes (390.000,00 €), les transferències a 

Recursos Regulars (220.582,66 €) i les transferències a Emergències (68.000,00 €) 

i representen el rendiment real de la nostra tasca, amb un traspàs del 80,57 % 

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 163.696,93 €, un 7,08 % menys que l’any 2020. Les partides més 

significatives són les corresponents a despeses de personal (121.062,19 €), de 

serveis exteriors (21.823,72 €). Les despeses de recaptació han estat de 12.239,49 

€, un 5,54% més que l’anterior, les despeses d’advocacia han estat de 3.688,10 € 

un 22,94 % menys que l’anterior. 

 

2021 % al total 2020 % al total

Despeses recaptació + Advocacy 15.927,59    9,73% 16.383,17         9,30%

Serveis exteriors 21.823,72    13,33% 24.341,18         13,82%

Despeses personal 121.062,19  73,96% 126.537,78       71,83%
Amortitzacions, Pèrdues Immobilitzat,
Desp. Exercicis Anteriors, serveis
bancaris, provisions insolvències 4.883,43      2,98% 8.908,34           5,06%

Total despeses funcionament 163.696,93  176.170,47        
 
 
El capítol de Despeses de personal ha disminuit un 4,33 % respecte al 2020. 

 

Quant als serveis exteriors (percentatges respecte al 2020), inclouen: 

-  Lloguer: 6.458,16 € (15,27%) 

-  Serveis d’auditoria: 4.559,54 € (-0,98%) 

- Personal d’Agentas:  ,00 € (-100,00%) 

- Telèfon: 2.134,00 € (42,85%) 

-  Material de despatx: 1.679,77 € (-18,77%) 

-  Memòria: 0,00 € (-100,00%) 
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Els imports corresponents a les transferències enviades a UNICEF són: 

Total Altres recursos:   390.000 € (57,47 %) 

Subvenció Govern       40.000,00 € 

 Fons del Comitè   350.000,00 € 

Recursos regulars   220.582,66 € (32,51%) 

Emergències      68.000,00€  (10,02%)   
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3.3. CONTRIBUCIÓ A L’UNICEF 
 

2021 2020 2019 2018
Ingressos per donacions, 
actes,emergències i 
Govern 841.979        955.300        804.182        518.693        
Subvenció funcionament 
+ interessos 8.904           25.006          62.916          58.928          

Total ingressos 850.883        980.305        867.098        577.621        

678.583        760.303        656.735        365.234        

81% 82% 82% 70%
Retenció 19% 18% 18% 30%

Contribució a 
UNICEF

  

Contribució del Comitè 

La contribució del Comitè ha estat de 678.582,66 €, un 10,75 % menys que l’any 

2020, que va ser de 760.303,21 €. Pel que fa a la distribució, ha estat la següent: 

Contribució total                         678.582,66 € 

Recursos regulars totals            220.582,66 € 

Bhutan (2022)                75.000,00 € 

Centres Insaka- Zàmbia (2021)            240.000,00 € 

República Centre Africana (2022)              75.000,00 € 

Emergència a Afghanistan .                   68.000,00 € 

 
Contribució del Govern a UNICEF  
 

La contribució del Govern al 2021 (95.000,00 €) ha estat d’un 5,26% inferior a 

l’any 2020, distribuïts de la següent manera: 

 

Contribució general    20.000,00 € 

Contribució al projecte a Buthan    75.000,00 € 

 

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

(UNICEF) ha estat de 773.582,66 € que inclou la quantitat transferida pel Comitè i 

la contribució voluntària del Govern.  
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4. MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021 
 
4.1. RECAPTACIÓ. RESULTATS I ACTIVITATS   
 

 

 
 

 

Els fons recaptats durant l’any 2021 són de 841.979 €, un 12% menys que l’any 

anterior. Aquest decrement es deu a la menor 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 Chande 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, que a partir de el 

setembre de 2021 es van tornar a reemprendre, tot i que a partir de finals de 
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Novembre es va haver de parar. Es va fer una campanya anual sota el tema de 

Regala Futur, i no es va obrir cap emergència. 

 

 

 

 

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 pujat a 7.520 € (un 19% més que l’any 2020). 

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 425.564 € (un 25% menys 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 2021 s’han rebut donacions per 

IG d’un import de 9.631 €, que suposa un 51% més dels 6.383 que es van recaptar 

al 2020.  S’hi inclou la donació de l’Associació de Bancs d’Andorra i de  

particulars, de les mini campanyes d´#Educació i de #Resolution for two. 
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 En el  quadre següent s’informa dels subministraments escollits: 
 

INSPIRED GIFTS packs unitats
Mascareta quirurgica 7                 350             
Guants quirurgics 223             223             
ppe (epi) 1                 7                 
1 Barra de sabó 335             335             
motxilles 15               15               
10 Llibretes d´exercicis 10               100             
Llapis -               -               
radio solar -               -               
10 dosis de vacunes contra el tètanus 1.057         10.570       
Kit de dignitat 5                 25               
20 dosis de vacuna contra la tuberculosi (BCG) 10               200             
10 dosis de vacunes contra el xarampió 43               430             
100 pastilles desparasitants 21               2.100         
20 dosis de vacuna contra la poliomielitis 24               480             
30 sobres de micronutrients 76 2.280,00      
Antibiòtics per nounats i tractament per a la meningitis 0 -                
Manta 258             258               
Un kit de reanimació per a nadons 0 -                
Bressol 0 -                
Una escola en una maleta per 40 infants 8                 8                   
150 Sobres d´aliment terapèutic 10 1.500            
Kit de desnvolupamant de primera infància 0 -                
Kit d´ensenyament de matemàtiques 2 2                   
10,000 Pastilles potabilitzadores d´aigua 29 290.000       
Kit familiar d´aigua 25 25                 
1,000 Sobres de sals de rehidratació oral 2 2.000            
Pilota de futbol 2 2                   
Tractament antimalària per 30 infants 2 2                   
24 llaunes de llet terapèutica 0 -                
Kit de primers auxilis 14               14                 
100 Pastilles de paracetamol 7 700               
100 tests per al VIH 0 -                
Roba d´hivern per nadons i infants 0 -                
Tenda de campanya 1                 1                   
16 paquets de galetes energètiques 12               192,00          
Bicicleta 31 31  
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Actes 

L’apartat d’actes ha augmentat un 22%. Dins de l’apartat d’Encants, aquest 20201 

es va fer només  les edicions dels Encants Vintage del novembre, i no és va fer 

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, incloent també 

una campanya de articles de Nadal i juguets. En total s’han aconseguit 44.609 €, 

un 56% més que l’any anterior. 

En el marc de la campanya anual, es va dur a terme la  campanya de Regala 

futur, que va aportat 5.275 €, un 69% més que la campanya de l’any anterior. A 

més es van obtenir 2.339 € d’altres actes. 

 

Loteria 

Aquest 2020 s’ha venut loteria per valor de 5.000€ de donació, un 17% més que al 

2020, venent-se totes les participacions encarregades.  

 

 

Emergències 

No es va obrir cap emergència al 2021. Es van rebre 77 €. 

 

SOCIS  

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

aquest 2021 ha estat de 106.865,01 €, pràcticament igual que al 2020. Aquest any 

hi ha hagut 11 socis nous, i 22 baixes de soci. De les 22 baixes, 7 són per 

defunció, 4 per motius econòmics i 11 altres motius. 

 

HERENCIES 

Aquest 2021, es la rebre una herència de 2.000 €. 
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KEY INFLUENCERS: 

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 s’han reduït a 33.000€ degut al trasvás de les aportacions de Armor 

SA a Fundació Armor. 

 

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 2021 ha estat de 10.9800,00 €, un 4,37% més que l’any anterior, gràcies 

a la reactivació del conveni amb FCA. 

 

FUNDACIONS 

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

rebut aquest 2020 ha estat de 82.168 €, gràcies a les aportacions de Fundació 

Armor SA i de la subhasta del Museu Thyssen,que ha aportat 33.000 €.  
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EMPRESES 

Segons la classificació 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 66.949 €, un descens del 7% respecta als  72.208,36 € recaptats al 2020.  

 

Convenis. La situació sanitària ha continuat impactant els convenis.. Els convenis 

de les targetes solidàries amb Crèdit Andorrà baixa un 10%, en canvi el de 

Morabanc puja un 5%. Els convenis que han baixat més son el One Chance for 

Children amb hotels amb un 59%, i baixa lleugerament el conveni amb NEVASA. 

Al 2021, tampoc vam rebre l´import del conveni per part de Caldea, que 

s´abonará per el 2022. La partida d’Altres convenis inclouen petites 

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

Mercacenter i un de nou, la financera Fimarge. 
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ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

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

destinades a les administracions públiques com les subvencions demanades i 

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

Pel que fa a la subvenció de Govern pel projecte a Insaka, 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 2021, s’ha signat amb Andorra la Vella, la Massana, Canillo, Sant 

Julià de Lòria, i Ordino el Memoràndum d’Entesa entre Unicef Andorra i els 

comuns per continuar treballant en el projecte “Parròquies Amigues de la 

Infància”. 

Aquest conveni compromet al comú que ho ha signat a: 

 Promoure la participació infantil i adolescent a través d'òrgans específics, 

el funcionament dels quals sigui regular. 

 Impulsar un marc normatiu per a la infància, dins de les competències que 

atribueixen les lleis nacionals i comunals. 

 Elaborar informes sobre la situació de la infància i l'adolescència. 

 Elaborar una estratègia de drets expressada en un Pla Local d'Infància i 

Adolescència. 

 Calcular el pressupost, previst i aplicat, de la política local d'infància i 

adolescència del Comú. 

 Analitzar i avaluar l'impacte que les accions tenen en el benestar de la 

infància i l'adolescència. 

 Disposar d'òrgans i procediments de coordinació entre departaments, així 

com amb altres Administracions i entitats, que funcionin amb regularitat. 

 Difondre la CDN entre la ciutadania i els seus diferents sectors, 

sensibilitzant sobre les necessitats i drets de la infància i l'adolescència. 

 Promoure la participació de la ciutadania i les seves organitzacions en les 

polítiques d'infància i adolescència, a través d'aliances i xarxes de 

col·laboració. 

 Donar suport a entitats ciutadanes de caràcter no lucratiu perquè defensin 

i promoguin, de manera independent, els drets de la infància. 

 Implementar un Pla d’Acció comunal. 
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Aquests cinc comuns han rebut el Certificat de “Parròquia Amiga de la Infància” 

per la tasca acomplerta en els últims dos anys. 

Aquest any s’ha estrenat imatge corporativa pròpia per al projecte “Parròquies 

Amigues de la Infància” amb l’objectiu de millorat la visualització de les 

iniciatives proposades pels infants en els Consells d’Infants Comunals. 

 

Consells d’Infants Comunals 

 

Durant el mes de setembre i novembre del 2021, Unicef Andorra ha realitzat més 

de 32 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.   

Els Consells d’Infants que es fan 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, tot i 

que en alguns casos hi ha una manca d’actualització de les dades perquè no es 

troba disponible informació més recent. Durant aquest any s’han pogut 

actualitzar 26 indicadors (a banda de les dades del context demogràfic, dades 

escolars i de l’àmbit laboral). 
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Com a primer punt a destacar i 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 dades sobre entorn 

familiar i social, oci i temps lliure i benestar subjectiu.  

 

Punts a destacar: 

 En relació amb els indicadors de salut, anualment es fa un seguiment del 

sobrepès i obesitat infantil mitjançant les exploracions realitzades pel 

Servei de Salut Escolar, que en el curs 2019-2020 van detectar un 5,7% 

dels alumnes de maternal mitjans, un 8,6% dels alumnes de primer de 

primària i 16,1% dels alumnes de sisè de primària amb sobrepès o 

obesitat. D’altra banda, les dades de la CONAVA (Comissió Nacional de 

Valoració) registren un augment dels menors d’edat reconeguts amb un 

grau de discapacitat igual o superior al 33%, que han passat de 257 infants 

l’any 2019 a 324 el 2020. Pel que fa a la salut mental s’han pogut obtenir 

dades del nombre visites al Servei de Salut Mental durant l’any 2020, amb 

un total de 171 primeres visites i 1.604 visites programades d’infants entre 

1 i 10 anys.  

 Quant als indicadors de benestar material, gràcies a la publicació de 

l’Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social, s’ha actualitzat la taxa 

de risc de pobresa (és a dir, la població amb una despesa per sota del 60% 

de la mediana nacional) que l’any 2019 és del 13% de la població total 

(l’any 2018 era del 12,8%), un 14,7% entre els menors de 16 anys (per un 

13,3% l’any 2018) i un 24,4% en el cas de les llars monoparentals formades 

per un adult amb infants dependents (per un 25,7% l’any 2018). Igualment, 

les llars monoparentals són les més afectades per la privació material 

severa (població que viu en llars amb una sèrie de privacions per manca 

de recursos), que l’any 2019 afecta un 5,7% del total de les llars i a un 

17,4% de les llars monoparentals.  Entre les privacions que inclou aquest 

indicador destaca que el 34,6% de la població declara no poder fer front a 

una despesa imprevista de 950€ (aquest percentatge era del 40,7% l’any 

2018), un 58,4% en el cas de les llars monoparentals (un 71,6% l’any 2018) 

i un 29,3% entre les llars amb dos adults o més amb infants dependents 
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(un 37,5% l’any 2018). També s’observa que l’any 2019 el 30,8% de les 

llars monoparentals no es poden permetre pagar una setmana de 

vacances a l’any fora de casa (per un 27,2% l’any 2018). Pel que fa a 

l’índex AROPE (que combina el risc de pobresa, la privació material severa 

o les llars amb baixa intensitat laboral), l’any 2019 un 17,5% del total de 

població es troba en risc de pobresa o exclusió social (per un 15,7% del 

total de la població de l’any 2018 i un 14% entre els menors de 18 anys). 

Pel que fa a l’impacte de la situació creada per la COVID-19 es pot apreciar 

que quasi un 34% de les llars amb menors a càrrec declaren que la seva 

situació econòmica ha empitjorat des del començament de la pandèmia. 

 Pel que fa a les dades sobre infància vulnerable, les dades disponibles a 

Andorra sobre aquest tipus de maltractament són les víctimes registrades 

per la policia, és a dir els casos que han estat denunciats. El nombre de 

menors de 0 a 17 anys víctimes de violència domèstica identificats per la 

policia l’any 2020 va ser de 18 casos, que representen una taxa de 14 

casos per cada 10.000 nens/es d’aquesta edat.  Des del Servei de Policia, 

l’any 2020 també es van registrar 18 menors d’edat víctimes de delictes 

contra la llibertat sexual i 10 menors entre 11 i 16 anys víctimes de 

violència física o psíquica en l’àmbit escolar (amb  una taxa de gairebé 20 

casos per cada 10.000 infants d’aquesta edat). 

 

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 (24,4%). Per tant, és en aquestes llars on els 

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

i tercer, la importància de continuar treballant en el desenvolupament total del 

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. 

 

Analitzant la repercussió de la situació creada per la COVID-19, 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 
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emergència, i recordem que els infants i joves són agents de canvi positiu i els 

hem de tenir en compte i treballar amb ells per a curt i llarg termini construir un 

futur millor. 

 
Nutrició - Setmana de la Infància 

 

Del 13 de desembre al 17 de desembre del 2021, es va organitzar la sisena edició 

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

aquesta edició es va posar el focus en la Nutrició:  a escala mundial, almenys un 

de cada tres nens menors de cinc anys no creix de manera adequada perquè 

sofreix una o més de les tres formes més visibles de malnutrició: retard en el 

creixement, emaciació i sobrepès. En el cas d’Andorra, i com recollim en 

l’Observatori de la Infància 2021 en relació amb els indicadors de salut, en el curs 

2019-2020 van detectar un 5,7% dels alumnes de maternal mitjans, un 8,6% dels 

alumnes de primer de primària i 16,1% dels alumnes de sisè de primària amb 

sobrepès o obesitat. 

Tots els programes de producció pròpia de RTVA van comptar amb convidats 

que, des de diferents perspectives, van posar sobre la taula que la nutrició infantil 

ha de ser una prioritat. En primer lloc, els nens i les nenes tenen necessitats 

nutricionals úniques i poden sofrir danys únics a causa de la malnutrició. Donar 

prioritat a les necessitats dels infants és fonamental per a garantir que tots els 

infants i joves comptin amb la nutrició que necessiten per a tenir el millor 

començament en la vida. En segon lloc, tots els infants i joves necessitaran una 

alimentació nutritiva, assequible i sostenible perquè les societats puguin fer front  

als desafiaments econòmics, socials i ambientals del nostre món canviant en el 

segle XXI. 

 

Setmana Mundial de la Vacunació 

 

Vam realitzar una campanya de comunicació entorn de la importància de la 

vacunació. La Setmana Mundial de la Immunització/Vacunació se celebra la 

darrera setmana d'abril i té per objectiu promoure la vacunació per protegir 

contra les malalties les persones de totes les edats. Cada any, la immunització 

salva milions de vides i arreu del món se la reconeix àmpliament com una de les 
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intervencions de salut més costo eficaces i que dona millors resultats. Així i tot, 

continua havent-hi al món prop de 20 milions d'infants no vacunats o vacunats 

de forma incompleta. 

 

Setmana Mundial de la Lactància Materna 

 

Durant l’agost del 2021, vam realitzar una campanya de comunicació entorn dels 

beneficis de la Lactància Materna, coincidint amb la Setmana Mundial de la 

Lactància Materna, el lema de la qual va ser  “Protegir la lactància materna: Una 

responsabilitat compartida”. 

La iniciació de la lactància materna en la primera hora de vida, seguida de la 

lactància materna exclusiva durant sis mesos i la continuació de la lactància 

materna fins als dos anys o més, ofereixen una sòlida línia de defensa contra 

totes les formes de malnutrició infantil, incloses l’emaciació i l’obesitat. La 

lactància materna també es pot considerar com la primera vacuna dels bebès, ja 

que els protegeix contra moltes malalties comunes de la infància. Encara que en 

els últims quaranta anys s’han produït avanços en les taxes de lactància materna 

–a causa d’un augment del 50% en la prevalença de la lactància materna 

exclusiva a tot el món–, la pandèmia de COVID-19 ha posat de manifest la 

fragilitat d’aquests assoliments. En molts països, la pandèmia ha provocat 

importants interrupcions en els serveis de suport a la lactància materna, al 

mateix temps que ha augmentat el risc d’inseguretat alimentària i de malnutrició. 

Diversos països han notificat que els productors d’aliments per a bebès han 

agreujat aquests riscos en generar el temor infundat que la lactància materna pot 

transmetre la COVID-19, la qual cosa els ha portat a comercialitzar els seus 

productes com una alternativa més segura. 

 

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 i il.luminar de blau en solidaritat amb els nens i nenes 

més desfavorits i vulnerables. Com? Fent o vestint alguna peça blava a l’escola, 
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als carrers, als mitjans de comunicació, o en els camps d’esports i compartint-lo 

amb el hashtag #GoBlue.  

Es va convidar a 326 empreses, 168 associacions, 70 hotels, 35 escoles i 33 

federacions esportives a participar en aquest dia. 

 

Per primera vegada i a través de les xarxes d’Unicef Andorra durant les setmanes 

anteriors al 20 de novembre,  AUTEA, la Universitat d’Andorra, el Raonador del 

Ciutadà, la HandBall School, Inlingua, el Carles Perea, l’Albert Llobera, NWPD, els 

cónsols de Sant Julià de Lòria (Josep Majoral i Mireia Codina), el mossèn Pepe, 

Psico B, 6e grau , el Básquet Morabanc, consellers generals com la Monica Bonell 

i el Roger Padreny, el Carlos Loan des del 360ºExtrem i jugadors del FCA, el 

conseller d’Afers Socials i Cultura del Comú d’Encamp (el David Cruz), el cap de 

Govern, els alumnes de l’escola d’Art de Sant Julià, i molts altres van convidar a 

tota la societat andorrana a sumar-se al color blau d'UNICEF pel Dia Mundial de 

la Infància. 

 

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.  
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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. 

Durant el 2021 hem seguit de prop el compliment dels terminis per a la seva 

execució, hem participat en les Comissions de treball per a l’aplicació del PNIA i  

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

durant el mes de novembre. 
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Promoció i difusió dels drets dels infants 

 

 En col.laboració amb el Ministeri d’Educació i la Unesco s’han realitzat 

tallers a alumnes de 3er d’ESO de l’escola andorrana de secundaria 

d’Ordino i a l’Escola Sagrada Familia, sobre l’article 19 de la Convenció 

sobre els drets de l’infant: protecció contra la violència. 

Si volem veritablement avançar en la creació d'un món millor per als 

infants, abordar el problema de la violència ha de ser una prioritat. Amb 

els alumnes vam treballar en un pla d’acció per a convidar-los a prendre 

mesures davant la violència, dur a terme el canvi per ells mateixos i 

compartir-ho amb tots els infants i adolescents del món. 

 Hem donat suport a  les campanyes del Govern d'Andorra per posar fi a la 

violència contra els infants a través de les xarxes socials d’Unicef Andorra. 

 Amb la col.laboració del Raonador del Ciutadà es va portar a cap, durant el 

mes d’octubre i novembre, una campanya a les xarxes socials per 

difondre la Convenció sobre els drets de l’Infant. 

 A partir d’articles d’opinió a “El Periòdic” i el “Bon dia”, on col.laborem 

quinzenalment i mensualment, hem tractat temes que afecten directament 

als drets dels infants i joves: educació, canvi climàtic, treball infantil, 

LGTBIQ+, discapacitat,  pandèmia, matrimoni infantil, vacunació, accés a 

l’aigua, addicions tecnològiques, salut mental, alimentació, etc. 

 

Presentació de l’Informe addicional al 3r Informe a la Comissió dels Drets de 
l’Infant 
 

El juny del 2021 vam presentar  “L’Informe addicional al 3r Informe a la Comissió 

dels Drets de l’Infant”. A l'elaboració d'aquest informe confidencial hi ha 

participat un grup de treball format pel Raonador del Ciutadà i el Comitè Nacional 

d'Andorra per a l'Unicef. 
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Premis Unicef Andorra 2021 

 
Aquest premi, creat el 2012, té per objectiu reconèixer la feina que persones, de 

manera voluntària i molt sovint anònima, duen a terme a favor dels infants, a 

Andorra i arreu del món. Vetllar perquè cap nen ni nena vegin vulnerats els drets 

que els emparen és la missió que Unicef té encomanada. Per això Unicef treballa 

perquè gaudeixin d’una vida digna, que inclou l’accés a una nutrició saludable, a 

l’educació, a la sanitat… i protegir-los contra tota mena de discriminació per raó 

de sexe, raça o discapacitat. 

El premi Unicef Andorra es pot concedir a projectes, iniciatives o actuacions que 

una persona, institució, empresa, emprenedors socials o grup de persones hagi 

desenvolupat amb els propòsits següents: 

 Conscienciar i mobilitzar la societat sobre la infància i els seus drets. 

 Generar canvis reals en la vida dels infants, ja sigui amb caràcter general 

(per a tota la infància) o dirigits a un grup en particular. 

 Aconseguir millores socials en un sentit ampli i donar prioritat a les 

orientades a la infància i dirigides a col•lectius menys afavorits o 

vulnerables. 

El guanyador del Premi Unicef Andorra 2021 ha estat l'Escola Andorrana de 

Batxillerat amb el Projecte de Participació, Acció i Servei (PAS) i Projecte de 

Creativitat, Activitat i Servei (CAS). 
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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. Aquest any s’ha 

desenvolupat una campanya nova Regala futur, amb 6 desenvolupaments 

diferents que ha anat canviant al llarg de l’any. L’empresa proveïdor ha anat 

canviant el circuit de marquesines, sempre en localitzacions molt cèntriques a 

Andorra i Escaldes. 
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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 2021, hem tingut 372 mencions en els mitjans impresos 

(un 35% més que les 275 el 2020) i 57 mencions a RTVA (un 2% més que 56 el 

2020), 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 al 2021 una audiència de 8.091 usuaris ( un 73% més que 

els 4.673 usuaris de 2020 ) , dels quals un 99% eren usuaris nous. Van generar 

22.397 visites a pàgines, un 58% més que les 14.208 visites de 2020. La mitjana 

pàgines vistes per sessió al 2021 va ser de 1.49, mentre que al 2020 va ser de 2,23 

pàgines per sessió. La duració mitjana de la sessió al 2021 va ser de 42 segons 

per sessió, mentre que al 202 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 2021, teníem un total de 5083 seguidors als 

nostres diferents perfils a les xarxes, un 24% més dels 4.110 seguidors de 2020 

Aquests és desglossesn en: 1.164 al Facebook, 148 al Facebook del Encants, 1.452 

al Twitter, 1.556 a Instagram, 286 al Instagram dels Encants i 477 a Linkedin. 

També s’està enviant un butlletí electrònic a una base de dades de 2.368 adreces 

que inclouen socis, empreses i col·laboradors. 
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5. PLA D’ACCIONS I PRESSUPOST PER AL 2021 
 
5.1. PLA D’ACCIONS PER AL 2021  
 
El pla d’accions per aquest 2021 està en línia amb el JSP 2022-2025 elaborat el novembre del 2021 i revisat a desembre 2021. 
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5.2. PRESSUPOST PER AL 2022  
 
El pressupost d’aquest 2022 coincideix amb l’aprovat al JSP 2022-2025 i 
revisat el novembre de 2021 amb Unicef. 
     

  2022 2021 
FUNCIONAMENT sense subvencionats 166.000,00 € 163.696,93 
      
Reparacions i manteniment 3.620,00   
Amortitzacions 4.669,00   
Telèfon, subministraments i altres serveis 4.906,00   
Serveis professionals independents 4.600,00   
Lloguers 6.716,00   
Primes d'assegurances                                 -    
Despeses de Recaptació 12.507,00   
Despeses d'Advocacia 3.800,00   
Despeses de Comunicació     
Despeses de Personal 123.553,00   
Altres despeses 1.629,00   

      
TRANSFERÈNCIES A UNICEF 387.670,00 € 678.582,66 
Buthan 2022 75.000,00 €   
Nous projectes 200.000,00 €   
Emergències 12.000,00 €   
Recursos regulars  100.670,00 €   
      

TOTAL DESPESES 553.670,00 € 842.279,59 
      

INGRESSOS 553.670,00 € 850.882,70 
      
Sense Subvenció MI Govern -40.000,00 -40.000,00 
Sense Subvencionats   -8.603,11 
TOTAL INGRESSOS  513.670,00 € 802.279,59 
      
      
TOTAL TRANSFERÈNCIES A UNICEF 347.670,00 € 638.582,66 
(Sense Subvenció MI Govern)     
      

Despeses de funcionament (%) 29,98% 19,43% 
Contribució (%) 70,02% 80,57% 

Total 100,00% 100,00% 

      

      
Ingressos necessaris  664.000,00 €   
Contribució (75%) 498.000,00 €   
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5.3. PROJECTES COOPERACIÓ   
Es proposa fer les aportacions de 387.670 € als projectes d’Afganistan, 
Bhutan i Bangladesh, a més d’obrir una emergència per Ucraïna. 
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6. PROJECTES  
 
6.1. DESENVOLUPAMENT CENTRES INSAKA AL DISTRICTE DE 
CHONGWE, PROVINCIA DE LUSAKA A ZAMBIA ( 2020 – 2021 ) 

Introducció al projecte 

 
Segons el Zàmbia Demographic and Health Survey, Zàmbia ha fet millores 
significativa a l'hora de garantir la supervivència dels nens amb mortalitat 
infantil millorant de 75/1000 en 2013 a 61/1000 el 2018. No obstant això, molts 
nens no prosperen i romanen en risc de no aconseguir el seu potencial de 
desenvolupament a causa de les múltiples contratemps a les quals s'enfronten 
durant els seus anys formatius (0-6 anys). Les adversitats a les quals s'enfronten 
els nens, que són perjudicials per al seu desenvolupament inclouen pobresa, 
deficiències nutricionals, un accés inadequat als serveis bàsics en salut, educació 
i protecció, oportunitats d'enriquiment inadequades i estimulació primerenca 
dels seus cuidadors. L'evidència científica suggereix que la qualitat de les 
primeres experiències durant els primers cinc anys la vida té un impacte a llarg 
termini en termes d'assoliments escolars i d'ingressos per a adults i 
acumulativament influeix en el desenvolupament social i econòmic d'una nació. 
 
Inversió en desevoplupament de la primera infància (ECD) és, per tant, 
estratègica per a garantir que es proporciona als nens l'entorn adequat per 
prosperar en un entorn de cura de la cria que inclou salut, nutrició, atenció 
sensible, estimulació, aprenentatge precoç i protecció.  
 
Per fer front a alguns d'aquests reptes, UNIICEF Zàmbia, en col·laboració amb el 
Govern de la República de Zàmbia (GRZ) està escalant la implementació d'una 
comunitat integrada ECD - Projecte Insaka al districte de Chongwe, amb el suport 
rebut del Nacional Andorran Comitè de l'UNICEF el 2020. L'objectiu principal del 
projecte és desenvolupar un model d’intervenció sostenible per proporcionar 
ECD ( desevoplupament de la primera infància ) de formra integrada a nivell 
comunitari. El model agutina els serveis socials bàsics existents a les comunitats 
amb un fort lideratge dels membres mateixos de la comunitat , per a garantir i 
promoure una cura sòlida i oportuna per als infants petits i cuidadors dins de les 
seves comunitats. El model també millorarà les capacitats de les comunitats 
objectiu i dels cuidadors, per recolzar, proveir i contribuir a facilitar la cura dels 
infants.  
Els principals resultats esperats de la intervenció del projecte són: 
1.Proporcionar educació parental ECD, assessorament, i recolzament als 
cuidadors en les comunitats l'objectiu, millorant els seus coneixements i 
habilitats per proporcionar cura i atenció sensible. 
2.Proporcionar als cuidadors i als infants accés a un paquet complet i integrat  
serveis essencials a escala comunitària. 
3. Generar compromís comunitari i suport per a ECD 
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Aquest és el primer informe de progrés al Comitè Nacional Andorran de la 
UNICEF i abasta el període de juliol de 2020 a juliol de 2021. Durant el període de 
revisió, l'enfocament principal va ser la planificació i operacionalització del 
projecte ECD-Insaka a nivell de districte i comunitat. Els assoliments clau 
aconseguits en l'aplicació del projecte són els següents: 
 
1. Orientació amb èxit dels caps de departaments de govern del districte de 

Chongwe, portant a l’acceptació del projecte. 
2. Formació i capacitació de l'equip multisectorial ECD del districte per tal de 

donar suport a la implementació del projecte i el lliurament de serveis 
integrats per als Insakas. 

3. Participació exitosa i orientació del cap i dels caps, que condueix a 
l’acceptació del projecte. 

4. Selecció de dos llocs de projecte per a la construcció dels Insakas i la 
formació de les Comissions d'Administració de Centre ECD. 

5. Contractació i inici de la implementació del projecte amb un soci 
d'implementació, World Vision International (WVI), sota el lideratge de 
l'equip multisectorial ECD de Chongwe. 

6. Començament dels treballs de construcció dels primers dos centres Insaka. 
7. Inscripció de 515 nens (266 nens i 294 noies) per part de  WVI i els comitès de 

direcció  ECD per el projecte a les dues localitzacions.  Els nens es 
beneficiaran de diverses activitats integrades de projectes que es lliuraran en 
els llocs del projecte. 

8. Compromís dels serveis de divulgació de la salut i assessorament parental 
del grup a través  de punts de salut. 

9. Reforç de la coordinació multisectorial ECD i la creació de capacitat del 
districte i equips zonals i comitès de gestió de centres comunitaris. 

 
 
Podeu llegir l’informe complert en anglès aquí: https://unicef.ad/insaka/ 
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6.2 PROGRAMA URGENT DE SUPORT ALS INFANTS ALLIBERATS PELS 
GRUPS ARMATS A LA REPÚBLICA CENTRE AFRICANA (2020-2021) 

Situació a la República Centreafricana ( CAR ) 

Al setembre i octubre, la violència de grups armats i els enfrontaments entre ells 
i l'exèrcit nacional i els seus aliats bilaterals han continuat. De 15 d'octubre, una 
declaració unilateral d'un alto el foc anunciada per el President de la RCA ha 
donat lloc a una disminució de la violència, que podria ser temporal, degut a que 
les operacions militars i les activitats dels grups armats no s'han detingut per 
complet.  

Segons el 2022 Humanitarian Needs Overview (HNO) per la  CAR, el nombre de 
persones que necessiten ajuda humanitària creixerà de 2.8 a  3,1 milions. Gràcies 
al programes d’UNICEF:  

- més de 28.170 infants afectats per el conflicte  es van beneficiar de poder jugar i 
de fer activitats recreatives dins a espais d'amics de la infància (CFS) i 404 nens 
anteriorment associats amb forces armades van rebre serveis d’integració i 
grups. 

- 23.804 nens i mares van rebre cures essencials gratuïtes; - 4.471 nens 
menorsde 5 anys que pateixen desnutrició aguda severa (SAM) van ser tractats; - 
unes 7.400 persones van accedir a aigua potable segura i al voltant de 5.808 llars 
assistides amb articles domèstics essencials i 5.900 Les llars es van beneficiar de 
l'ajuda WASH a través del RRM. 

L’ 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 
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Supervisió i Notificació de les greus violacions dels drets dels infants en els 
conflictes armats, tant a nivell nacional com local. 

A continuació es resumeixen els principals resultats assolits: 

L'UNICEF i els seus socis continuen responent a les necessitats psicosocials 
immediates dels nens afectats per l'actual Crisi humanitària i les seves famílies. 
El centre d'aquest treball és la implementació d'espais d'amistat infantil (CFS), 
per proporcionar als nens afectats entorns protegits en els quals participin en 
activitats organitzades per jugar, socialitzar, aprendre i expressar-se mentre 
reconstrueixen les seves vides. Es va arribar a un total de 28.172 nens. Les 
activitats va tenir lloc principalment a les prefectures d'Ouaka, Basse-Kotto, 
Ouham, Nana Mambéré i Mbomou.  

547 nens anteriorment associats amb grups armats van ser alliberats a les 
prefectures d'Ouaka, Mbomou i Basse-Kotto i registrat als programes de 
reintegració d’UNICEF. Això incloïa 328 nens autodemobilitzats registrats a les 
prefectures de Mbomou i Basse-Kotto. Dels 547, 404 nens s'han reintegrat amb 
les seves famílies i comunitats. 

123 nens separats de les seves famílies a causa de la violència i el desplaçament 
en curs van ser documentats i proporcionats amb cura familiar a través de la 
reagrupació familiar i la col·locació en famílies d'acolliment. El seguiment de la 
postreunificació/situació també va ser proporcionat per treballadors socials 
entrenats del Ministeri encarregat de la protecció infantil i socis d'ONG  per 
vigilar el seu benestar i minimitza els seus riscos de protecció. A més, 212 infants 
víctimes de violència de gènere (GBV) es van registrar i van proporcionar serveis 
de resposta GBV, incloent suport psicosocial i facilitar serveis de salut. La 
violència sexual i l'explotació sexual, inclosa l'abús i l'explotació sexual, 
representa el 52 per cent de tots els casos de GBV estan documentats.  

L'ús de dispositius explosius, una nova amenaça a la CAR, està creant riscos 
addicionals de supervivència i necessitats de protecció  addicional per als 
infants. L'UNICEF va proporcionar formació a 25 membres del personal de les 
ONG per millorar les seves capacitats tècniques sobre com integrar educació en 
riscos associats a les  intervencions educatives  en les activitats implementades a 
través del CFS i a les  nivell comunitari. 

Podeu llegir l’informe complert en anglès aquí:  
 
https://unicef.ad/republicacentreafricana/ 
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5.3 EDUCACIÓ INCLUSIVA DE QUALITAT PELS INFANTS AMB 
DISCAPACITAT AL BHUTAN (2018-2021) 

Resum de les intervencions realitzades durant el 2021 

 

Un estudiant a la unitat SEN de Autsho Central School’s a Lhuentse.  

Amb l'ensenyament en persona que es reprèn per a totes les escolesi 
institucions, el Govern de Bhutan va continuar implementant al nou Curriculum 
normalitzat amb el suport d’UNICEF.  
La formació en els els estàndards professionals de Bhutan per a 10.000 
professors  
(BPST) va permetre a tots els professors a utilitzar mes TIC per lliurar el nou 
currículum. El Sistema Nacional d'Avaluació d'Educació (NEA) que es va 
desenvolupar amb el suport d'UNICEF va ser operacionalitzat i la primera 
avaluació del grau III s'ha completat.  
L'educació inclusiva es va reforçar amb el suport d'UNICEF mitjançant la 
identificació de sis escoles addicionals per a nens amb discapacitat. El mapa 
d'educació del segle XXI de Bhutan, que és en desenvolupament, crea 
oportunitats per a influir reformes per abordar les necessitats emergents 
d'aprenentatge tots els nens i joves. 
 
Programa Inclusiu i d'Educació Especial es va reforçar encara més amb sis 
escoles més, identificades per executar Intervencions de necessitats d'educació 
especial (SEN) arribant a un total de 24. Això té va resultar en 150 (68 F, 82 M) 
més estudiants amb discapacitats que accedeixen a l'educació inclusiva.  
La llengua de signes de Bhutan va veure un progrés notable a través del 
desenvolupament de “Una guia del professor, i la publicació llibre de gramàtica 
del llenguatge de signes Bhutan  en el qual els professors que ensenyen  
llengua de signes butanesa per als graus VII i VIII. 
 
Podeu llegir l’informe complet en anglès aquí: 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-2022/ 
 
 
 


