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Carta de la presidenta 

 

Aquesta memòria és un recull de tot els 

assoliments d’aquest 2017 i en vull desta-

car dos: d’una banda, Andorra és el pri-

mer País Amic de la Infància gràcies a la 

tasca i al compromís dels set comuns que 

han estat certificats com a Parròquies 

Amigues de la Infància. Ha estat un camí 

llarg però molt satisfactori i que no és un 

final, sinó la porta per treballar conjunta-

ment per garantir els drets de tots els 

nens i nenes del Principat. El segon són 

les bones notícies que arriben del Came-

run: després de 12 anys de col·laboració 

amb l’oficina d’Unicef al país, s’ha pogut 

aconseguir que el 99% dels bebès de ma-

res seropositives neixin lliures del VIH i 

puguin tenir l’esperança d’arribar a la se-

va vida adulta lliures de la  Sida. Un gran 

pas en la lluita contra aquesta epidèmia 

que no ha de fer, però, que baixem la nos-

tra guàrdia. 

Tots aquests resultats positius els hem 

aconseguit gràcies a tu que, amb el teu 

suport fas que els infants d’arreu del món, 

tinguin un millor present i un futur ple 

d’esperança.  

 

 

A tots els socis i donants, empreses, funda-

cions, clubs i associacions, govern i co-

muns, ambaixadors, amics i col·laboradors, 

mitjans de comunicació, voluntaris, segui-

dors, ..., us transmeto el meu més sincer 

agraïment per haver contribuït un any més 

a canviar la vida de milions d’infants.  

Malgrat que els temps que vivim són com-

plicats, amb milions de nens i nenes i famí-

lies que pateixen les conseqüències de con-

flictes armats com a Síria o al Iemen, de 

desastres naturals com al Carib o a Mèxic, 

de desplaçaments forçats com a Bangla 

Desh o del creixement de les desigualtats 

als països desenvolupats com el nostre, te-

nim la certesa que, amb companys de viat-

ge com tu, aconseguirem per a cada infant, 

una oportunitat justa. 

Gràcies per la vostra confiança i suport! Per 

part nostra, ens comprometem  a continuar 

treballant en favor de la infància.  

 

Laura Álvarez Mora 
Presidenta 

Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF 
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Destacats del 2017 

Parròquies Amigues de la Infància 

Des del passat mes de novembre, els set comuns estan certificats com a Parròquies Ami-

gues de la Infància, convertint així a Andorra en el primer País Amic de la Infància. En el 

marc de l’“Andorra Meeting Point”, en col·laboració de l’Hble. Comú de Sant Julià de 

Lòria, es van dur a terme diferents actes. El primer, un taller dedicat als tècnics d’infància 

dels set comuns, amb la presència de la Marta Arias, especialista en polítiques d'infància i 

sensibilització d'Unicef  on es va debatre sobre els consells infantils, pressupostos per a la 

infància, de com integrar els seus drets en les polítiques públiques, programes i decisions 

i de convertir la Convenció dels Drets de l'Infant i els Objectius de Desenvolupament Sos-

tenible de les Nacions Unides, en resultats tangibles, rellevants i mesurables per les nenes 

i els nens. La segona jornada es va centrar en el tema 'Consells infantils com a vehicle per 

a construir parròquies amigues de la infància' i la Marta Arias, va parlar sobre 'La im-

portància de les ciutats amigues de la infància per a un món millor' i l'Hèctor Encuentra, 

responsable de sensibilització d'Unicef Andorra, de 'Com hem arribat fins aquí?'. Després 

de les ponències es va passar a lliurar els certificats als set comuns que s’han compromés 

a continuar treballant pels drets de la infància a la seva parròquia. 
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Setmana de la Infància: Infants en un món digital 

Amb motiu del Dia Internacional de la Infància es va celebrar la tercera edició de la Set-

mana de la Infància amb la col·laboració de RTVA i de l’Escola Andorrana d’Encamp.  Du-

rant tota la setmana els programes de producció pròpia de televisió i ràdio van analitzar i 

parlar sobre el tema central de l’informe L'Estat Mundial de la Infància 2017: Infants en un 

món digital centrant-nos en els adolescents i els joves d’Andorra. Com a punt fort d’a-

questa setmana temàtica el programa la Rotonda es va emetre en directe des de l’escola 

andorrana d’Encamp amb la participació d’una psicòloga, d’un policia i d’un youtuber. 

També en aquesta tercera edició, una de les emissions de ràdio va comptar amb la parti-

cipació en directe, via telèfon, de la Maria José Ravelli, responsable de comunicació d’U-

nicef Argentina i co-autora de la publicació Kids Online. 
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Què fa UNICEF? 

Supervivència 

15.000 infants moren cada dia abans 
d'arribar al seu cinquè aniversari, la ma-
joria d'ells per causes que es poden pre-
venir. 

Millorar la nutrició i la salut, assegurar 
l'accés a aigua potable i sanejament, i 
promoure hàbits saludables aconseguei-
xen prevenir i tractar les principals cau-
ses de mortalitat infantil, que inclouen la 
pneumònia, la diarrea i la malària, ofe-
rint a tots els infants l'oportunitat de 
créixer sans i desenvolupar-se plena-
ment. 

 

Aconseguim canvis reals en la vida dels infants a tot arreu. Als països en desenvolupa-
ment, a través dels Programes de Cooperació i l'acció en Emergències. A Andorra, promo-
vem polítiques i aliances per la infància. 

Per millorar les condicions de vida dels infants i garantir que els drets de la infància es 
compleixen, centrem les nostres estratègies, programes i accions en quatre àrees clau: 

Què fa Unicef? 

La salut és el primer: organitzem campanyes 
massives de vacunació, promovem la lactàn-
cia materna, lluitem contra el VIH i la Sida i 
promovem hàbits adequats en la cura dels 
infants. 

L'aigua és vida: aixetes, latrines i pràctiques 
d’higiene bàsica com el rentat de mans tenen 
un gran impacte en la vida de milions de ne-
nes i nens, i així créixer sans i feliços.  

El 2017 hem fet grans coses 

Hem subministrat prop de 2.440 mili-
ons de dosis de vacunes, arribant al 
45% de tots els infants del món. 

 

Hem tractat 4 milions d’infants me-
nors de 5 anys contra la desnutrició. 

 

Més de 45 milions de persones han 
tingut accés a l’aigua potable i 22 mi-
lions a instal·lacions adequades de 
sanejament 
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Protecció i inclusió social 

En protegir els infants més vulnerables d'a-
vui - donant-los una oportunitat justa en la 
vida – estem ajudant a trencar les cadenes 
de la pobresa extrema de demà. 

Molts nens i nenes a tot el món estan expo-
sats a diferents formes d'explotació, abús, 
violència o exclusió i necessiten protecció. 

Què fa Unicef? 
Recopilem dades sobre la situació de la in-
fància per a identificar el nens i nenes més 
vulnerables i treballar de forma més eficaç. 

Negociem amb totes les parts implicades en 
els conflictes armats per evitar el recluta-
ment o aconseguir l’alliberament de tots els 
infants. 

Treballem amb les comunitats per a que les 
pràctiques perjudicials com el matrimoni 
infantil o la mutilació genital femenina dei-
xin de ser normes socials i desapareguin. 

Protegim la integritat física i emocional de 
les nenes i nens afectats per conflictes ar-
mats o desastres naturals. 

El 2017 hem fet grans coses 
Vam facilitar el registre de naixe-
ment de 16 milions d’infants a 58 pa-
ïsos 

 

7,6 milions d’infants involucrats en 
treball infantil van rebre educació i 
protecció. 

 

Dret a l'educació 

Rebre una educació gratuïta i de qualitat 
és un dret per a tots els infants. 

Cada dia, més de 1.000 milions de nens i 
nenes de tot el món van a l'escola. Tant si 
les classes s'imparteixen en escoles, en 
tendes de campanya o sota un arbre, totes 
les nenes i nens han de tenir l'oportunitat 
d'aprendre i desenvolupar el seu potenci-
al. L'educació és un dret, no hauria de ser 
només un somni.  

Què fa Unicef? 
Busquem el compromís dels governs per a 
que augmentin el pressupost en educació i 
que sigui gratuïta per aconseguir que més 
nens i nenes hi assisteixin. 

Treballem per a que totes les escoles tin-
guin professors ben formats, instal·lacions 
adequades i materials de qualitat. 
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Posem especial atenció a aconseguir que el 
nens i les nenes més vulnerables no es que-
din fora de l’escola, de manera que la disca-
pacitat, el gènere i la pobresa deixin de ser 
causes de discriminació per accedir a l’edu-
cació. 

El 2017 hem fet grans coses 
Vam subministrar material escolar a 
més de 250.000 aules arribant a 12,5 
milions d’infants. 

Es va aconseguir incrementar la taxa 
d'assistència a l’escola primària fins 
el 79%. 

Vam proporcionar educació formal i 
informal, a 8,8 milions de nens i ne-
nes en situació d’emergència.  

Acció en Emergències 
Els infants són els més vulnerables en situa-
cions d'emergència. 

Tant en desastres naturals com en conflictes 
o en crisis sanitàries volem atendre tots els 
infants estiguin on estiguin. El nostre objec-
tiu en emergències és salvar vides, alleujar 
el sofriment i protegir els drets dels nens i 
nenes que s'han vist afectats per un desas-
tre natural o un conflicte armat. Malgrat els 
escassos recursos, l'accés humanitari insufi-
cient, la inseguretat i els difícils entorns de 
treball, el 2017 vam aconseguir protegir mi-
lions de nens. En tots els casos, tant si estan 
en les portades dels diaris com si estan 
ocultes a la vista, i tant en crisi emergents 
com en les cròniques, UNICEF ha respost. 

El 2017 hem fet grans coses 
Vam respondre a 337 emergències 
a 102 països. 

 

Es va fer arribar aigua potable a 33 
milions de persones que vivien en 
campaments d’emergència 

 

Es va facilitar suport psicosocial a 
1,6 milions d’infants i dones que 
han patit o estaven en risc de patir 
alguna situació de violència sexual 
durant una situació d’emergència. 

 

 



10 

Algunes dades: 

350 milions de nens i nenes i joves  pateixen les conseqüències de desas-
tres o conflictes, això és un de cada quatre al món.  

Més de 50 milions d’infants han hagut de fugir de casa i estan desplaçats 
o són migrants o refugiats 

61 milions de nenes i nens en edat escolar primària (6 a 11 anys) i 60 mili-
ons a secundària (12 a 14 anys) estan fora de l'escola. Més de la meitat són 
nenes. 

250 milions d’infants, tot i anar a l'escola, surten sense coneixements bà-
sics en matemàtiques i lectura.  

150 milions de nenes i nens menors de 5 anys pateixen desnutrició crònica 
al món limitant de manera irreversible el seu desenvolupament físic i in-
tel·lectual, i 50 milions més pateixen desnutrició aguda, amb risc per a la 
seva vida. 

Un terç de la població mundial no té accés a aigua potable, el que repre-
senta 2.200 milions de persones. I un 61% no disposa d'instal·lacions ade-
quades de sanejament. 
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Què fem des d’Unicef Andorra? 

Supervivència 

A través del programa Inspired Gifts, Re-
gals que salven vides, durant el 2017 es 
van poder subministrar dosis de vacunes 
contra el xarampió i el tètanus. En total, 
11.770 dosis que es van enviar a 12 països 
on més falta feia. 

Protecció i Inclusió social 

A la República Centre Africana, 3.026 in-
fants associats amb grups armats 
(incloent 865 noies) es van alliberar i rein-
tegrar. Aquests infants van tenir accés a 
serveis de salut, de suport psicosocial i de 
reintegració amb les seves famílies i co-
munitats.  

A la República del Congo, estan operatius 
17 comitès de protecció a l’infant. Són un 
mecanisme comunitari d’alerta i de detec-
ció precoç i permeten trobar solucions da-
vant el risc de vulnerabilitat de l’infant.  

 

Durant el 2017, han ajudat a identificar 
més de 1.450 casos i 650 han rebut suport 
(infants no declarats al registre civil, na-
dons abandonats, víctimes de violència 
sexual) 

Advoquem per a que la legislació andorra-
na es modifiqui i no permeti casar-se 
abans del 18 anys com s’estableix a la 
Convenció dels Drets de l’Infant, ratificada 
pel nostre país. 

Dret a l'educació 

A la República del Congo, s’han inscrits 
1.152 alumnes autòctons (654 noies) 
aquest 2017. Abans de l’inici del programa 
el 2013, a Sibiti només hi havia 69 infants 
autòctons inscrits.  
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Al Bhutan, hem començat a col·laborar en un nou programa de millora de l’accés a l’e-
ducació per infants amb discapacitat. Alguns dels objectius d’aquest projecte són dotar 
a les escoles amb serveis adaptats com ara rampes i banys i dur a terme programes de 
formació específica als docents així com treballar per canviar les normes socials negati-
ves i l'estigma relacionat amb els nens, nenes i les persones amb discapacitat. 

 

Acció en Emergències 
Des d’Andorra s’ha donat resposta, gràcies als fons rebuts de la Plataforma d’ONG 
d’Andorra i campanyes com #TancaUNICEF, a les emergències pels refugiats pel con-
flicte de Síria, per a Haití per la reconstrucció després de l’huracà Matthews i a la cam-
panya d’emergència a l’est d’Ucraïna per a la protecció de les mines antipersona. 
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La nostra acció a Andorra 

El Comitè d’Unicef a Andorra treballa en 
col·laboració amb persones i entitats per a realit-
zar la seva tasca de defensa i promoció dels drets 
de la infància. Empreses, particulars, clubs espor-
tius, mitjans de comunicació i ambaixadors, en-
tre d’altres, són alguns dels aliats clau. 

El sector empresarial del país continua 
col·laborant de diferents maneres amb la tasca 
del nostre comitè. D’una banda, el sector de la 
restauració continua la iniciativa “Moltes gràci-
es” amb la qual els clients poden incloure volun-
tàriament un donatiu de 0,30 € en la seva factura. 
D’altra banda, el sector hoteler participa amb la 
campanya “One Chance for Children” per la que 
els clients poden col·laborar amb 1 € a la seva 
factura. 

Altres iniciatives són les Targetes Solidàries de 
Mora Banc i la Targeta Visa Unicef, el mercat dels 
Encants amb la venda d’articles donats per parti-
culars o comerços del país i també els Encants 
Vintage oferint només roba i complements, el 
Programa Aigua de Caldea i Inuu que fa un dona-
tiu de 0,50 € per cada entrada venuda i Andorra 
Telecom col·labora amb les nostres campanyes 
amb el telèfon solidari 120 i el SMS solidari 606. 

El sector esportiu ha estat representat, entre d’al-
tres, pel MoraBanc Basquet Club Andorra que llu-
eix el logotip d’Unicef a les samarretes d’entrena-
ment i organitza el partit Champions per Unicef o 
edita el llibre "El joc que estimem", entre altres 
accions durant la temporada. 

Col·laboracions pels drets de la infància 
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Campanya Anual #TancaUNICEF 

Durant l’any 2017, es va engegar la campanya #TancaUNICEF amb un doble objectiu: de-

mostrar que es pot aconseguir un món millor per a la infància i aconseguir els màxims do-

natius possibles per destinar-los als projectes d’Unicef. Alguns dels actes que es van dur a 

terme són: 

Setmanes temàtiques i cessió d’espais publicitaris a RTVA, Diari d’Andorra, BonDia, el Pe-

riòdic d’Andorra i VSA Comunicació.  

Més de 80 persones van participar al Taller – Dinar “Dolça Solidaritat” que va tenir lloc a 

l’Hotel Roc Blanc i en col·laboració amb la Despensa de l’Emelin, la Bloguera Maria Cosbel 

i la dietista Marta Pons i els proveïdors col·laboradors.  

1.400 visites solidàries al Museu de l’electricitat i al Camí Hidroelèctric d’Engolasters: FE-

DA donava 2 € per cada visitant al Museu i al Camí durant els mesos d’agost i setembre . 

A més també vam comptar amb la presència dels nostres ambaixadors, Gerard Claret i Al-

bert Llovera així com d’altres personalitats del món de l’esport, periodístic, etc. que han 

participat en diferent accions com la gravació d’un vídeo afegint-se a la campanya 

#TancaUNICEF.  

Els prop de 13.000 euros recaptats, es van destinar al programa d’emergència a Ucraïna 

per protegir als milers d’infants que viuen, juguen i van i venen de l’escola per zones ple-

nes de mines terrestres i altres restes d’explosius del conflicte que es viu a l’est d’aquest 

país.  
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Durant l’any 2017 el Comitè Nacional d’An-

dorra per l’UNICEF ha aconseguit recaptar 

fons amb diferents accions que s’han des-

tinat a la compra d’Inspired Gifts, regals 

que salven vides, que no són res més que 

subministraments reals com vacunes, trac-

tament contra la desnutrició, kits educa-

tius, kits per facilitar l’accés a l’aigua pota-

ble,... que s’envien als països i territoris on 

més falta fa.  

Els Inspired Gifts són especialment impor-

tants en campanyes de vacunació (es pot 

comprar des de vacunes a les neveres per 

transportar-les sense que es trenqui la ca-

dena del fred, a les bicicletes que utilitzen 

els treballadors de salut per arribar a les 

comunitats més remotes i no deixar cap 

infant sense l’accés a les vacunes) i també 

en situacions d’emergència (les famílies 

poden rebre roba d’abric, es pot muntar 

una escola o espais lúdics o es pot tractar 

els infants que pateixen desnutrició). I 

aquest en són només alguns exemples.  

Aquestes són les accions que s’han fet du-

rant aquest any 2017:  

Andorran Banking: l’associació ha fet un 

donatiu de 6.000 € per destinar a la com-

pra de IG. 

Els teus estalvis no havien arribat mai tant 

lluny: acció amb el patrocini d’Andorran 

Banking a través de la qual es van repartir 

prop de 30.000 guardioles el 2016 i que 

durant el 2017 ha aconseguit recaptar 

73,90 € tot i que encara es van rebent 

guardioles. 

Mima Cosmètics: ha fet un donatiu per a 

la compra de pastilles potabilitzadores 

d’aigua i de vacunes contra el xarampió. 

VIPSA:  va fer un donatiu de vacunes con-

tra el tètanus per cada Mini-Bomber ve-

nut. 

Amb aquestes donacions, des d’Andorra 

s’ha col·laborat al subministrament de va-

cunes, pastilles potabilitzadores d’aigua, 

mantes, tractaments contra la desnutrició, 

kits de primers auxilis i escoles en una 

maleta a més de 50 països. 

Inspired Gifts, Regals que salven vides 
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Promoció dels drets de la infància a Andorra  

UNICEF també treballa als països desenvo-

lupats, promovent els drets de la infància, 

incidint en el desenvolupament de legislaci-

ons i pràctiques que garanteixin la seva pro-

tecció enfront de canvis socials i econòmics. 

A Andorra, treballem per a que la societat 

conegui els problemes que afecten als in-

fants, per a promoure el coneixement dels 

seus drets i de la Convenció dels Drets de 

l’Infant i per a que els mateixos infants, ado-

lescents i joves els coneguin i els puguin 

aplicar. 

Partint del projecte internacional, Ciutats 

Amigues de la Infància, aquest 2017 els set 

comuns van assolir la certificació de Parrò-

quia Amiga de la Infància i s’ha assolit el 

compromís de constituir un Consell d’In-

fants a totes les parròquies. 

 

En col·laboració amb el Centre de Recerca 

Sociològica, s’ha presentat el tercer infor-

me de l’Observatori de la Infància amb da-

des actualitzades sobre pobresa infantil i 

violència vers els infants. L’objectiu del 

projecte és recollir tota la informació que 

sobre la infància hi ha al Principat, amb 

especial importància als indicadors de 

benestar infantil que utilitza Unicef a esca-

la internacional.  

Aquest 2017 i per primera vegada, Unicef 

a nivell global ha organitzat actes en mo-

tiu del Dia Internacional de la Infància que 

se celebra cada 20 de novembre. El leif -

motiv d’aquest any era #KidsTakeOver, els 

infants prenen el poder. Des d’Andorra, 

s’hi van afegir el Basquet Club Andorra, 

Caldea, Andorra Telecom, Radio i Televi-

sió d’Andorra, a més d’escoles i bibliote-

ques, que han organitzat diferents actes 

per donar el protagonisme als infants. 
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Es va celebrar la tercera edició de la Set-

mana de la Infància amb la col·laboració 

de RTVA.  Durant tota la setmana els pro-

grames de producció pròpia de televisió i 

ràdio van analitzar i parlar sobre la infàn-

cia en l’era digital, tema central d’aquest 

any. Com a punt fort d’aquesta setmana 

temàtica, el programa “la Rotonda” es va 

emetre en directe des de l’escola andorra-

na d’Encamp i els seus alumnes van entre-

vistar una psicòloga, un policia i un youtu-

ber. També, una de les emissions de ràdio 

ha comptat amb la participació en directe, 

via telèfon, de l’autora de l’estudi Kids on 

Line, M. Jose Ravalli d’Unicef Argentina. 

Després de diferents reunions amb els 

grups parlamentaris i el ministeri d’Interior 

i Benestar, ja han començat els treballs 

dels experts per a la futura Llei dels Drets 

de la Infancia i l’Adolescència d’Andorra. 

Des del nostre comitè, hem participat en 

reunions amb aquests experts per exposar 

el nostre punt de vista de com hauria de 

ser aquesta nova llei i de quines són les 

nostres prioritats. 

En col·laboració amb l’Ambaixada de 

França a Andorra i de l’Institut Nacional 

Andorrà dels Drets Humans, es va orga-

nitzar la projecció del documental « Votez 

pour moi » de Weijun Chen, el 15 de se-

tembre en motiu del Dia Internacional de 

la Democràcia. Aquest curtmetratge mos-

tra, de manera divertida, a través de l’ex-

periència viscuda per nens i nenes xine-

sos per escollir el seu delegat de classe, 

com s’aprenen els valors democràtics. 

Prop de 300 adolescents i joves van assis-

tir a la projecció, així com un centenar de 

persones a la projecció pública.  

Durant aquest 2017, es va iniciar una pro-

va pilot en col·laboració del Ministeri d’E-

ducació i en el marc del programa La lliçó 

més gran del món que lideren UNESCO i 

UNICEF, d’una formació específica en els 

Objectius de Desenvolupament Sosteni-

ble. Aquesta primera formació es va cen-

trar en l’ODS 1- reduir la fam al món. 

Unicef Andorra també ha estat membre 

de la Taula Transversal de Treball del Lli-

bre Blanc de la Igualtat i de la Comissió 

de Participació de les Entitats cíviques 

(COPEC). 
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Informe d’auditoria 

Informació financera 
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Ingressos 

Els recursos d’Unicef Andorra provenen 
de les contribucions voluntàries, tant de 
ciutadans com del sector privat i adminis-
tracions públiques.  

L’any 2017 han estat de 599.061,66 €, distri-
buïts en un 93,32% procedent del sector 
privat (donants, socis, organitzacions i em-
preses) i el 6,68 % restant de l’aportació de 
Govern. 
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Destí dels ingressos 
Programes de l’UNICEF 
Inclouen les inversions en tots els progra-
mes que l’Unicef duu a terme en el món i 
a Andorra, així com els programes de l’U-
nicef Andorra al Bhutan, al Congo i a la 
República Centreafricana. 
 
Recaptació i presència social  
Suposa el cost de les activitats de recapta-
ció, gestió i fidelització de socis i donants. 

També el de les iniciatives orientades a di-
vulgar el treball de l’Unicef. 
 
Gestió i administració 
Són les despeses relacionades amb l’audi-
toria, el suport administratiu i altres despe-
ses de funcionament. 
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Programes de l’UNICEF 

Programes de cooperació internacional 

Representen els fons de l’Unicef Andorra 

destinats al finançament de projectes i pro-

grames de cooperació, a més dels fons del 

comitè i de la Plataforma d’ONG d’Andorra 

per emergències en països en via de desen-

volupament , seguint les prioritats temàti-

ques d’Unicef. 

Programes de sensibilització i comunicació 

a Andorra 

Inclouen les accions de promoció dels 

drets de la infància i de sensibilització de 

l’opinió pública andorrana en relació amb 

la situació de la infància al món i la impor-

tància d’avançar en els seus drets. 
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Empreses i institucions col·laboradores 

AD RÀDIO  

ALIMENTÀRIA GRUP 

ALTITUD ESPORTS  

AMBAIXADA ESPANYOLA  

AMBAIXADA FRANCESA  

ANDORCARN 

ANDORRA PARK HOTEL  

ANDORRA TELECOM   

ANDORRA TURISME 

ANDORRAN BANKING 

AUTOMOBIL CLUB D’ANDO-

RRA 

BANC SABADELL D’ANDORRA  

BASQUET CLUB ANDORRA   

BIBLIOTECA PÚBLICA  

BIBLIOTEQUES COMUNALS 

BONDIA   

BUDA GASTRO 

CADENA SER ANDORRA  

CALDEA – INUU  

CAMBRA DE COMERÇ, INDUS-
TRIA I SERVEIS D’ANDORRA 

CAVES ANDORRANES 

CENTRE COMERCIAL SANT 

ELOI  

CENTRE D’ASSESSORA-
MENT DIETÈTIC MARTA 
PONS 

CENTRE DE RECERCA I ES-
TUDIS SOCIOLÒGICS  

CENTRE DE RECURSOS PE-
DAGÒGICS  

CLUB D’ATLETISME VALLS 
D’ANDORRA  

CLUB PIOLET  

COMÚ DE CANILLO  

COMÚ D’ENCAMP  

COMÚ D’ORDINO   

COMÚ DE LA MASSANA  

COMÚ D’ANDORRA LA VE-

LLA  

COMÚ DE SANT JULIÀ DE 

LÒRIA  

COMÚ D’ESCALDES-

ENGORDANY 

CONSELL GENERAL   

CRÈDIT ANDORRÀ  

DAPA SERVEI 

DEFI   

DIARI D’ANDORRA   

EL CEDRE DISTRIBUCIONS 

EL PERIÒDIC D’ANDORRA  

FARMÀCIA GUERRERO 

FARMÀCIA GUITART 

FARMÀCIA ROSER MIRÓ 

FARMÀCIA SANT ERMEN-

GOL 

FARMACTIV GROUP 

FORCES ELÈCTRIQUES 

D’ANDORRA   

FINANCERA D’ASSEGU-

RANCES 

FRUITES I VERDURES GAR-

CIA 

FRUITES MOLINA 

FUNDACIÓ ARMOR  

G DE GUAX 

GOLDEN TULIP ANDORRA 

FÉNIX HOTEL 

GOVERN D’ANDORRA  
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GRÀFIQUES ANDORRA-

NES  

GRUP BECIER 

HOTEL EUROSQUÍ 

HOTEL EXE PRISMA 

HOTEL FONT D’ARGENT 

CANILLO 

HOTEL FONT D’ARGENT 

PAS   

HOTEL HIMÀLAIA SOLDEU 

HOTEL HOLIDAY INN  

HOTEL KYRIAD COMTES 

D’URGELL 

HOTEL MÀGIC ANDORRA 

HOTEL MÀGIC LA MASSA-

NA 

HOTEL MARCO POLO 

HOTEL MÀGIC SKI 

HOTEL MU  

HOTEL PIOLETS  

HOTEL PLAZA 

HOTEL ROC BLANC 

HOTEL SANT ELOI 

HOTEL SKI PLAZA 

IDYLLICA 

ILLA CARLEMANY 

IMPORTUDEL 

IMPREMTA ENVALIRA 

INDÚSTRIES MONTANYA  

JECOM DISSENY  

JÚLIA PERFUMERIES  

LAIA FITER—COCO DE 

MAR 

L’ESPIGA D’OR 

LA DESPENSA D’EMELIN 

LES CLOSES 

MERCACENTER  

MIMA COSMÈTICS 

MORA BANC  

NIUBORN 

NOVOTEL 

PEIXOS NAVINA 

PERRUQUERIA MONTSE-

RRAT 

PLATAFORMA D’ONG 

D’ANDORRA 

PONS & BARTUMEU 

PYRÉNÉES ANDORRA  

RÀDIO I TELEVISIÓ D’AN-

DORRA  

RIVER CENTRE COMER-

CIAL  

SOM 4 SL—LA MAGNA 

SEGURISER  

SERIPRINT  

SISPONY DISTRIBU-

CIONS 

TINTORERIA SANT JORDI 

TRANSPORT TOT  

TULIP INN ANDORRA 

DELFOS HOTEL 

VASARI  

VIPSA 

VSA COMUNICACIÓ  
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Moltes gràcies! 


