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Volem caminar 
al seu costat cap 

a un futur millor.

El 2021 arriba amb grans reptes per superar.
I per això us seguirem acompanyant amb més il·lusió 
i més compromesos que mai amb la nostra societat.

Volem recórrer aquest nou any al vostre costat,
cap a un futur millor.

Per un 2021 junts.

andbank.com
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MÉS SOLIDARIS QUE MAI

PRESENTACIÓ

a tasca desenvolupada per ONG, associacions sense ànim de lucre i altres enti-

tats solidàries és essencial per lluitar contra les desigualtats, vertebrar la societat

i dotar la comunitat de valors reconeguts. Així ho hem cregut sempre des del

Diari d’Andorra i sempre hem col·laborat en diferents iniciatives dins de les

nostres possibilitats. És per aquest motiu que l’any 2015, amb la voluntat de

mostrar i donar a conèixer les diferents iniciatives altruistes que es desenvolu-

pen al Principat, vam decidir consolidar el nostre compromís en aquest sentit

amb la creació del suplement Solidaris, que enguany arriba ja a la sisena edició.

Un projecte que ha gaudit d’una important acollida des del primer dia, i que no

hauria pogut tirar endavant sense el suport i la implicació mostrats pel teixit

empresarial i comercial del país, que hi han cregut de manera ferma en tot mo-

ment –i més que mai en un context tan complicat com l’actual–, aportant-hi el

seu decisiu granet de sorra. Cal recordar que per cada inserció publicitària que

es fa en aquesta publicació especial, el Diari en destina una part a una de les

ONG o associacions no lucratives d’Andorra. La voluntat és que cada any

aquesta contribució es faci de manera rotatòria, fins a cobrir totes les organitza-

cions. Des de la primera edició de Solidaris, diverses han estat ja les entitats que

hem ajudat: Càritas (2015), l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell

(2016), Autea (2017), l’Associació Andorrana per la Malaltia d’Alzheimer (2018) i

l’Associació per la Síndrome de Down d’Andorra (2019). En aquest 2020 marcat

per una crisi sanitària sense precedents, era de justícia tenir un reconeixement

especial cap a la tasca duta a terme per la Creu Roja Andorrana, que a través

d’una important xarxa de voluntariat ha treballat de manera incansable per ate-

nuar l’impacte de la pandèmia entre els col·lectius més vulnerables.

Bon Nadal i els millors desitjos per al 2021.

L



“Us desitgem unes bones festes”s d“UUs desitgem unees bones festees”
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AAMA (Ass. Andorrana per la Ma-
laltia d’Alzehimer). Tel.: 821 345

AFMMA (Associació de Familiars
de Malalts Mentals d’Andorra)
afmma@andorra.ad

Amare (Associació de Malalts
Reumàtics, Fibromiàlgics o Afec-
tats per la Síndrome de Fatiga
Crònica) amare@andorra.ad

Amida (Persones amb Diversitat
Funcional). Telèfon: 813 736.
amida@andorra.ad

Andorra Téléthon
Telèfon: 332 190

ASDA (Associació per la Síndro-
me de Down d’Andorra)
asda.andorra@gmail.com

Assandca (Associació Andorrana
Contra el Càncer)
info@assandca.com

Associació d’Al·lèrgics i Intole-
rants Alimentaris d’Andorra (AIA)
aia@andorra.ad

Associació de Celíacs d’Andorra
(ACEA) celiacsandorra@gmail.com

Associació de Diabètics
d’Andorra. 
adba.andorra@gmail.com 

ATIDA (Associació de Trasplantats
i Donants d’Andorra).
Telèfon: 373 037
www.atida.ad

Autea (Associació d’Afectats
d’Autisme). Tel.: 821 345

FAAD (Federació Andorrana d’As-
sociacions de Persones amb Dis-
capacitat)
Telèfon: 821 345
faad@andorra.ad

Fundació Privada Tutelar
Telèfon: 867 066

Hi arribarem
hiarribarem@gmail.com

Marc G. G. (ajuda mútua a perso-
nes que han perdut un ésser esti-
mat)
Telèfon: 677 433

Trana esclerosi múltiple
Telèfon: 821 345

ADA (Assoc. de Dones d’Andorra)
dona@ada.ad

Stop Violències
stopviolencies@gmail.com

salut

ONG I ENTITATS CÍVIQUES SENSE ÀNIM DE LUCRE

dones

Aigua de Coco
andorra@aguadecoco.org

Fundació Privada Nostra 
Senyora de Meritxell
Telèfon: 721 731  

Patronat de Dames Nostra 
Senyora de Meritxell
Telèfon: 723 636

educació

Creu Roja Andorrana
Telèfon: 808 225

Mans Unides
Telèfon: 869 865

cooperació

Acana (Associació Canina Andor -
rana)
info.acana@andorra.ad

Bomosa
Telèfon: 861 450

Daktari (Associació Andorrana de
Cooperació Veterinària)
www.daktariandorra.org

ICAP Teràpia (Associació Canina
Andorrana i Pirenaica de Teràpia)
icapterapia_and@hotmail.com

Laika
info@laika.ad

animals

Fadea (Federació Andorrana 
d’Esports Adaptats)
Telèfon: 331 462

Special Olympics
Telèfon: 890 376

esports

Federació de la Gent Gran
del Principat d’Andorra
fggpa@andorra.ad

gent gran

Associació Música per Viure
Judit Ribas
Telèfon: 800 515

Dàlmates Sense Fronteres
Telèfon: 616 265

Infants del Món
Telèfon: 862 411

Muntanyencs per l’Himàlaia
Telèfons: 873 851 / 800 515

Nova Generació
ongnovageneracio.blogspot.com

Unicef
Telèfon: 867 100

infants

AINA
Telèfon: 851 434

Averroes
Telèfon: 867 084

Càritas Andorrana
Telèfon: 806 111

Vida Nova
Telèfon: 337 336 / 611 222

religioses

Plataforma conjunta d’acció humanitària de les ONG d’Andorra. Telèfon: 808 225 (Creu Roja Andorrana)



www.sporthotels.adSoldeu, Andorra concierge.fb@sporthotels.ad+ 376 870 670

Sol  i  Neu a  casa  !
Aquest Nadal, SOL I NEU A CASA t'ofereix una nova experiència gastronòmica. 

Emporta't i gaudeix a casa i amb els teus de la millor gastronomia del restaurant Sol i Neu by Francis Paniego. 
Els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre.

1. Consulta la nostra carta a  www.sporthotels.ad i personalitza el teu menú de Nadal.
2. Fes la teva comanda amb 24h d'antelació.
3. Contacta'ns al +376 870 670 o  concierge.fb@sporthotels.ad per demanar els plats que més t'agradin.
4. Recull i paga la teva comanda al restaurant Sol i Neu.
5. Gaudeix de la millor gastronomia des de casa amb aquells que més estimes. 
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SEMPRE AL VOSTRE COSTAT
CREU ROJA ANDORRANA

La veterana organització humanitària treballa al país des del 1981 en àmbits
com socorrisme, intervenció social, joventut, formació o transport sociosanitari

a Creu Roja Andorrana, cre-
ada l’any 1981, està reco-
neguda per la Llei 89/2010
com a constitució humani-

tària de caràcter voluntari i d’interès pú-
blic, que desenvolupa les seves activi-
tats com a auxiliar i col·laboradora de les
administracions públiques sota la protec-
ció de l’Estat, conservant la seva inde-
pendència i autonomia, amb plena ac-
ceptació dels set principis del Moviment
internacional de la Creu Roja i de la Mitja
Lluna Roja.

L’ens es desenvolupa en diferents àm-
bits d’actuació, on treballen professio-
nals entregats, tant voluntaris com assa-
lariats, per tal de donar suport al país i a
les persones, especialment dels col·lec-
tius més vulnerables. Creu Roja Andor -
rana treballa en els següents aspectes:

–Socorrisme: la protecció i auxili de
les persones afectades per accidents,
catàstrofes, calamitats públiques, con-
flictes socials, malalties, epidèmies i al-
tres riscos o sinistres col·lectius i suc-
cessos familiars, així com la prevenció
dels danys causats pels mateixos, parti-
cipant en les actuacions que resultin ne-
cessàries per a tal finalitat, en la forma
establerta a les lleis i en els plans nacio-
nals o territorials corresponents. Agrupa
les activitats destinades a donar socors i

primers auxilis, lligades a la cobertura de
dispositius preventius de socors.

-Intervenció social: la promoció i col·la-
boració en accions de solidaritat, de coo-
peració al desenvolupament i de benes-
tar social en general, amb especial
atenció a col·lectius i a persones amb di-
ficultats per a la seva integració social i
mes generalment, l’atenció a les perso-
nes i col·lectius que pateixen, prevenint i
atenuant el dolor humà. Agrupa les activi-
tats lligades a prestar serveis a la pobla-
ció que ho precisa, per tal de minvar les
desigualtats socials dels col·lectius mes
vulnerables.

–Joventut: el foment de la participació

d’infants i joves en les activitats de la
institució, i la propagació entre ells dels
principis del Moviment internacional de
la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, del
dret internacional humanitari i dels drets
humans fonamentals, així com dels ide-
als de pau, respecte mutu i enteniment
entre totes les persones i pobles. Aquest
apartat agrupa les activitats destinades
als joves de l’entitat, amb la intenció de
promoure la vida associativa, fomentar la
participació dels joves a la vida de la ins-
titució, i difondre els principis fonamen-
tals del Moviment de la Creu Roja i Mitja
Lluna Roja, així com els valors de solida-
ritat i ajuda.

L’objectiu principal és
el suport al país i a les
persones, sobretot les
més vulnerables

El foment de la
participació d’infants i
joves és un dels pilars
de l’organització

L

Creu Roja Andorrana
ha estat especialment
implicada a prestar
ajuda als col·lectius
més desafavorits i vul-
nerables durant l’ac-
tual pandèmia de la
Covid-19. Entre altres

accions, ha acompa-
 nyat i donat suport a
persones grans que
viuen soles, assegu-
rant la seva atenció
bàsica durant els perí-
odes de confinament.
Així mateix, també ha

desenvolupat campa-
 nyes com la de recolli-
da d’aliments per a les
famílies amb menys re-
cursos. Els seus volun-
taris, a més, han treba-
llat activament als stop
labs.

SUPORT DURANT LA PANDÈMIA

! a més
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–Promoció i activitats de salut pública:
el foment i participació en programes de
salut i en accions que pel seu especial
caràcter altruista resultin més conve-
nients per a la salut pública.

–Operacions internacionals: agrupa
les activitats internacionals realitzades
per la Creu Roja Andorrana, tant pel que
fa a relacions internacionals amb els al-
tres components del moviment Creu Ro-
ja, com els programes de cooperació rea-
litzats a l’estranger i la resposta a
emergències en aquest àmbit.

–Formació: el centre nacional de for-
mació realitza totes les formacions de
Creu Roja Andorrana, ja siguin destina-
des als membres de l’entitat o persones
externes. 

–Difusió dels valors institucionals: la
promoció de la participació voluntària i
desinteressada de les persones físiques
i jurídiques, públiques o privades, en les
activitats i en el sosteniment de la insti-
tució per al compliment dels seus fins.
També s’ocupa de la difusió, ensenya-
ment i defensa del dret internacional hu-
manitari i dels drets humans fonamen-
tals.

–Transport sociosanitari: és un trans-
port adaptat a persones que presentin
problemes motrius, sensorials, mentals
o altres causes justificades que impedei-
xen que puguin accedir, per si mateixos,
amb l’ajuda de familiars o utilitzant el
transport públic, a centres sanitaris o
d’àmbit social, utilitzant mitjans de trans-
port adaptats.

Els set principis fonamentals garantei-
xen la continuïtat del Moviment de la
Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja i la se-
va tasca humanitària són:

–Humanitat: el Moviment internacional
de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja,
el qual s’ha creat per la preocupació de
prestar auxili, sense discriminació, a tots
els ferits als camps de batalla, s’esforça,
sota el seu aspecte internacional i nacio-
nal, a prevenir i alleujar el patiment de
l’ésser humà en totes les circumstàn-
cies. Tendeix a protegir la vida i la salut,
així com a fer respectar la persona hu-
mana. Afavoreix la comprensió mútua,
l’amistat, la cooperació i una pau durado-
ra entre tots els pobles.

–Imparcialitat: no es fa cap distinció
de nacionalitat, raça, religió, condició so-
cial ni credo polític. Ajuda els individus
en proporció amb els patiments, posant
remei a les seves necessitats i donant
prioritat a les més urgents.

–Neutralitat: amb la finalitat de con-
servar la confiança de tots, el Moviment
s’absté de prendre part en les hostilitats
i, en tot temps, en les controvèrsies d’or-
dre polític, racial, religiós i ideològic.

–Independència: el moviment és inde-
pendent dels poders públics, i se sotmet
a la legislació que regeix en els països
respectius.

–Caràcter voluntari: és una institució
de socors voluntari i de caràcter desinte-
ressat.

–Unitat: a cada país només hi pot ha-
ver una societat de la Creu Roja o de la
Mitja Lluna Roja, que ha de ser accessi-
ble a tothom.

–Universalitat: el Moviment internacio-
nal de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Ro-
ja, en el si del qual totes les societats te-
nen els mateixos drets i el deure
d’ajudar-se mútuament, és universal.

Els orígens de la Creu
Roja es remunten al
1859, quan Henry Du-
nant va contemplar, a
la batalla de Solferino,
com més de 40.000
soldats ferits queda-
ven sense assistència.

Va concebre així la
idea de crear societats
de socors en cas de
guerra o desastre,
constituïdes per volun-
taris formats i prepa-
rats per a aquests suc-
cessos. El 1863 es va

constituir un comitè de
cinc persones –més
tard comitè permanent
internacional–, que va
organitzar una primera
reunió a Ginebra, que
seria el germen de la
Creu Roja.

UNA DILATADA HISTÒRIA

! l’apunt

El Moviment de la
Creu Roja es regeix
per set principis
fonamentals 

L’ens també participa
en resposta a
emergències
internacionals
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VETLLAR PER LA INCLUSIÓ REAL
FAAD

La Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat aplega
actualment cinc entitats que treballen pels drets de la gent amb diversitat funcional

a Federació Andor rana
d’Associacions de Perso-
nes amb Discapacitat
(FAAD) aplega diverses as-

sociacions del país i té com a objectiu
reunir el seu treball i vetllar per la garan-
tia dels drets de les persones amb di-
versitat funcional i per la millora de la
seva qualitat de vida i de les seves fa-
mílies.   

Actualment formen part de la FAAD
cinc entitats: l’Associació Andorrana de
Malalts Reumàtics i Fibromiàlgics (Ama-
re), l’Associació de Persones amb Diver-
sitat Funcional d’Andorra (Amida), l’As-
sociació de Pares de l’Escola
Especialitzada Nostra Senyora de Merit-
xell (AMPA), l’Associació per al Tracta-
ment i Rehabilitació de les Afeccions
Neuromotrius a Andorra, Esclerosi Múlti-
ple (Trana) i l’Associació per la Síndro-
me de Down d’Andorra (ASDA).

La FAAD s’encarrega de la coordina-
ció, el suport i el servei a les activitats
de les associacions que en formen part,
i la representació del col·lectiu davant
dels poders públics i les instàncies an-
dor ranes i internacionals. També lluita
contra la presència de barreres, com
ara les arquitectòniques, que fan més
difícil el dia a dia de les persones afec-
tades. 

La tasca que desenvolupa la FAAD vol
servir per donar visibilitat a les diferents
associacions i reivindica el neguit per
les mancances que encara pateixen les
persones amb discapacitat a Andorra.
Per aquest motiu, l’entitat agraeix el su-
port i les aportacions, econòmiques i
amb voluntariat, que es realitzen a ca-
dascuna de les associacions, i facilita
informació. També accepta ajuts que
serveixen per a les activitats que fa du-
rant tot l’any, com ara el Dia internacio-
nal de la discapacitat o els Premis Anto-
ni Rogel.

Amb motiu del Dia internacional de
les persones amb discapacitat, celebrat
el 3 de desembre passat, la FAAD va fer
públic un manifest per reivindicar la in-

clusió real. En aquest sentit, la federa-
ció va manifestar que “les lleis estan
bé, però no la seva aplicació”, ja que
cal treballar en la “capacitat jurídica”
dels discapacitats per tal d’assegurar
la seva oportunitat de decidir, que
s’han d’esmerçar més esforços en l’e-
ducació inclusiva, que s’ha d’assegurar
l’accessibilitat universal “d’una vegada
per totes”, que igualment s’ha de se-
guir treballant per l’accés al mercat la-
boral de les persones amb diversitat
funcional i amb el mateix nivell salarial i

que, finalment, s’ha de comptar amb el
col·lectiu per a qualsevol decisió que
l’afecti. 

“Formem part de la societat andorra-
na i per tant volem que se’ns tingui en
compte a l’hora de prendre decisions
sobre nosaltres i com no en allò que
anomenem tornada a la normalitat que
teníem abans del 14 de març del
2020”, va reclamar la FAAD, recordant
que el col·lectiu de discapacitats ha es-
tat, amb la gent gran, un dels que han
patit més la pandèmia.

Cada dia, moltes per-
sones es troben amb
grans dificultats per
moure’s per carrers i
edificis, al transport
públic i fins i tot per
desenvolupar-se autò-
nomament a la llar.
Això és degut a la fal-
ta d’accessibilitat que
encara presenten
molts espais públics i
privats per a les per-

sones amb discapaci-
tat. Encara que en
l’actualitat s’està tre-
ballant per canviar
aquesta realitat, la ve-
ritat és que encara
existeixen molts en-
torns dissenyats sen-
se tenir en compte
que no tots tenim les
mateixes necessitats
a l’hora de moure’ns.
La FAAD ha lluitat des

del seu inici per a la
supressió de les bar-
reres arquitectòni-
ques: tots aquells
obstacles que impe-
deixen que determi-
nats usuaris puguin
accedir o moure’s per
un espai determinat.
La seva existència su-
posa un impediment
per a moltes activi-
tats quotidianes. 

LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

a més!

L

Vol fer més visibles
les mancances que
encara pateixen els
diversos col·lectius



SOLIDARISAPàgines especialsAXIIIDiari d’Andorra Dimarts, 22 de desembre del 2020



XIVAPàgines especialsASOLIDARIS Diari d’AndorraDimarts, 22 de desembre del 2010

AJUDA A LA SÍNDROME DE DOWN

ASDA

L’entitat busca el ple reconeixement dels drets de les persones amb aquesta
alteració genètica, perquè puguin gaudir d’una plena inclusió social i laboral.

’Associació per la Síndro-
me de Down d’Andorra
(ASDA) és una entitat sen-
se ànim de lucre que va

néixer l’any 2015, a iniciativa d’un
grup de pares amb l’objectiu de norma-
litzar i millorar la qualitat de vida de
les persones amb la síndrome de
Down, així com per vetllar pels seus
drets i la inclusió en tots els àmbits de
les seves vides.

Què fem?
La nostra missió és informar, orien-

tar, assessorar i compartir les nostres
experiències amb les famílies nouvin-
gudes. En aquest sentit, el naixement
d’un nadó amb síndrome de Down pot
ser un moment molt dur i no sempre
fàcil. Per aquest motiu, ens centrem
en les seves capacitats, que són mol-
tes, i en tot allò que puguin aportar a
la societat, i demostrar el que són ca-
paços de fer. Ens adrecem a la socie-
tat i a l’administració per sensibilitzar-
les de la necessitat de la inclusió
social i laboral d’aquestes persones.

L’educació és la base principal, i per
això l’ASDA vol lluitar per una escola
per a tots en la qual no és facin gru-
pets o aules segregades. L’associació
creu que garantir aquesta inclusió és
cosa de tots, i que l’aprenentatge no
té edat i no coneix límits en la síndro-
me de Down. Les persones afectades

tenen altres capacitats que es poden
desenvolupar, i per això s’han d’unir
forces i avançar conjuntament.

Educació inclusiva és sinònim d’e-
ducació dins de l’aula. S’han fet molts
avenços, però tot i així l’ASDA creu que
cal fer encara un canvi de mirada.
Aquesta és la raó de ser de la nostra
associació. 

La síndrome de Down no és una ma-
laltia, sinó una alteració genètica que es
produeix per la presència d’un cromoso-
ma extra o una part del mateix. Les
cèl·lules del cos humà tenen 46 cromo-
somes distribuïts en 23 parells. Les per-
sones amb síndrome de Down tenen tres
cromosomes en el parell 21, en lloc dels
dos habituals. La síndrome de Down
afecta el desenvolupament cerebral i de
l’organisme i és la principal causa de dis-
capacitat intel·lectual i també l’alteració
genètica humana més comuna. 

Tot i que l’afecció dura tota la vida, si
es proporciona ajuda especialitzada als
nadons i als nens amb síndrome de
Down poden millorar les seves capaci-
tats físiques i intel·lectuals. La majoria
d’aquests serveis se centren a ajudar
els nens amb aquesta síndrome a des-
envolupar-se al seu màxim potencial.
Aquests serveis inclouen teràpia de la
parla, ocupacional i física, i generalment
s’ofereixen a través de diferents progra-
mes d’intervenció. 

El Dia mundial de la síndrome de Down se
celebra cada 21 de març des de l’any
2012 per un decret establert en les Na-
cions Unides. El principal objectiu d’a-
questa celebració és crear consciència,
dins de la societat, del valor que tenen
aquestes persones, malgrat la seva disca-
pacitat intel·lectual. Així mateix, es volen
reivindicar les seves aportacions, drets i
independència per a la presa de les seves
pròpies decisions i creixement personal.
Les persones amb síndrome de Down
han de gaudir dels mateixos beneficis i
privilegis que la majoria de les persones
en la societat actual. Els seus drets a la
igualtat, oportunitat i felicitat plena són in-
alienables. Per a l'Organització de les Na-
cions Unides, el Dia mundial de la síndro-
me de Down forma part de l’Agenda 2030
com a part del pla d’acció sostenible per
protegir a aquestes persones. Amb el tre-
ball, l’atenció i l’ajuda adients, les perso-
nes amb síndrome de Down poden ser in-
corporades a la vida social, exercint
múltiples activitats.

a més!
21 DE MARÇ, 
DIA MUNDIAL

L L’ASDA lluita per una
escola per a tots,
sense grups ni aules
segregades

Les persones
afectades tenen altres
capacitats que es
poden desenvolupar
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utea, l’Associació d’Afec-
tats d’Autisme d’Andorra,
és una associació sense
ànim de lucre formada per

persones afectades, familiars i volunta-
ris. Autea va néixer per orientar i ajudar
les famílies, intentar millorar la qualitat
de vida de les persones que pateixen
algun trastorn d’espectre autista (TEA),
defensar els seus drets i contribuir a la
divulgació i coneixement de l’autisme.

Els TEA no són poc habituals. Afec-
ten aproximadament un de cada cent
infants. Poden aparèixer a qualsevol fa-
mília, independentment de l’origen èt-
nic o de la classe social, i poden anar
associats a altres problemes com ara
el retard mental i l’epilèpsia.

Les persones amb TEA no tenen cap
discapacitat física evident, situació que
en fa molt difícil la detecció, així com la
comprensió per part de la gent que no
coneix el problema. Aquest fet provoca
una gran angoixa als familiars.

Mitjançant el contacte permanent
amb les famílies afectades, el suport
desinteressat de professionals que pu-

guin ajudar l’associació, i la col·labora-
ció amb associacions de pares de Cata-
lunya i de tot l’Estat espanyol, Autea vol
que Andorra disposi de les eines i els
mecanismes necessaris per afrontar la
realitat de l’autisme, amb una major
conscienciació social sobre els TEA, i
donant més facilitats a les persones
afectades perquè puguin integrar-se a
la societat. L’associació també treballa
amb el Govern perquè les persones
amb autisme tinguin a l’abast diversos
itineraris professionals una vegada fina-
litzats els estudis, i organitza anual-
ment una jornada sobre trastorns de

EINES DAVANT L’AUTISME
L’associació ofereix suport i orientació a les famílies i als afectats pel trastorn

AUTEA

A

Autea vetlla perquè
el país disposi d’eines
i mecanismes per
afrontar l’autisme
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l’espectre autista, entre d’altres activi-
tats.

Cal tenir en compte que, si bé l’autis-
me no es cura, les persones que el pa-
teixen poden veure augmentada signifi-
cativament la qualitat de vida si
s’apliquen les teràpies adequades. Una
educació personalitzada i un suport es-
tructurat de tot l’entorn poden fer que
els afectats progressin de manera re-
marcable, ajudant-los a maximitzar les
habilitats i a aconseguir un major po-
tencial d’adults. 

L’objectiu del tractament és poten-
ciar la capacitat de la persona i al ma-
teix temps reduir els símptomes del
trastorn de l’espectre autista, donant
suport al desenvolupament i l’aprenen-
tatge. Una intervenció primerenca du-
rant els anys preescolars pot ajudar el
nen a aprendre habilitats fonamentals
de conducta, de comunicació, funcio-
nals i socials. 

La varietat de tractaments i interven-
cions per al trastorn de l’espectre autis-
ta pot ser molt àmplia, i les necessitats
de la persona poden canviar amb el pas
el temps. Un especialista pot recoma-
nar opcions i ajudar la família a identifi-
car recursos. Entre les opcions de trac-
tament cal destacar:

–Teràpies de comportament i comu-
nicació. 

–Teràpies educatives. Els nens amb
trastorn de l’espectre autista, sovint,
responen bé als programes educatius
molt estructurats. 

–Teràpies familiars. Els pares i altres
familiars poden aprendre a jugar i inter-
actuar amb els nens.

–Teràpies específiques per a cada
cas.
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’Associació Andor rana
Contra el Càncer (Assand-
ca) ha complert aquest
any el sisè aniversari amb

la missió fundacional intacta: oferir a
tothom que ho necessiti l’ajuda que en
el seu moment van rebre –o haurien
volgut rebre– les persones que van en-
degar aquest projecte. L’entitat, sense
ànim de lucre, té com a objectiu donar
suport, escoltar i aconsellar davant
d’una situació que pot afectar de for-
ma inesperada qualsevol persona i
aquells que l’envolten.

D’aquesta manera, l’Assandca vol
contribuir a fer menys dolorós el càn-
cer, millorar la qualitat de vida dels
afectats i de les famílies, donar-los es-
calf i pal·liar els problemes derivats de
la malaltia. Que trobin en l’associació
una porta on picar per assessorar-se

sobre què fer davant de la seva situa-
ció.

Per això, l’Assandca porta a terme
diferents accions de suport i d’acom-
panyament gràcies al seu voluntariat,
així com activitats de conscienciació i
divulgació per donar a conèixer la ma-
laltia i tot el que l’envolta, i com afecta
el malalt i els seus familiars.

El càncer pot afectar tot hom i arriba
sense avisar. Per això és molt impor-
tant per a l’Assandca informar i cons-
cienciar la població sobre la necessitat
de prevenir i avançar en la detecció
precoç per disminuir les taxes d’inci-
dència i de mortalitat a Andorra. Una
feina que fa amb les institucions i els
professionals i per a la qual és neces-
sària la complicitat de la ciutadania.

L’associació organitza diversos ac-
tes al llarg de l’any, com ara la Setma-

PLANTAR CARA AL CÀNCER
Fundada el 2014, l’associació vol ajudar,
escoltar i aconsellar malalts i familiars, i
també organitza diferents activitats

L

ASSANDCA
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Tot l’equip de Neida us desitja

Bones Festes

na contra el càncer de mama, a l’octu-
bre, o la popular Caminada contra el
càncer, que s’organitza en col·labora-
ció amb la Fundació Jacqueline Pradè-
re i que aquest any s’ha hagut de cele-
brar de manera virtual a causa de la
pandèmia del coronavirus. Amb tot,
l’activitat va ser tot un èxit i va aplegar
més de 700 participants, fet que es va
traduir en una recaptació de més de
6.000 euros. Tenint en compte les cir-
cumstàncies, els organitzadors van
mostrar-se molt satisfets amb els re-
sultats. 

Cal recordar que qui volgués partici-
par havia de comprar la samarreta als
grans magatzems Pyrénées i el dia de

la caminada, diumenge 25 d’octubre,
s’havia de fer una foto amb la samar-
reta posada, allà on fos, per publicar-la
posteriorment a internet. No hi hauria
una hora i un lloc on es trobaria tot -
hom, sinó que cadascú aniria per lliure
i l’efecte de taca d’oli es plasmaria a
les xarxes, i no als carrers. El mosaic
amb les fotografies dels participants
es pot veure a la pàgina web d’Assand-
ca.

El nombre de participants ha estat
més de la meitat (el 59%) dels de
l’any que n’hi va haver més, el 2017,
amb 1.250 inscrits. A més, l’aportació
mitjana de cada participant va ser de
5,76 euros, mentre que enguany s’ha
assolit la xifra de 8,61 euros per per-
sona (es pagava la voluntat per la sa-
marreta).

El president d’Assandca, Josep Sa-
ravia, va explicar que els fons es desti-

naran als serveis habituals de l’entitat
i, a més, a projectes nous com l’adap-
tació digital per fer arribar el programa
d’activitat física per a afectats a domi-
cili o el servei de microblading per a
pacients. “Adaptarem la resposta a les
necessitats específiques creades per
la pandèmia que ja podem detectar,
com el suport psicològic, la dificultat i
seguretat en els desplaçaments, els
allotjaments, etcètera”, va afegir.

La Caminada contra
el càncer ha estat un
èxit tot i haver-se
celebrat virtualment

L’ens organitza
diverses accions 
de suport i
acompanyament
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’Associació de Trasplantats
i Donants d’Andorra (Atida)
va ser constituïda l’any
2016 com una entitat sen-

se ànim de lucre per un grup de perso-
nes trasplantades, en llista d’espera i
donants d’òrgans, que de manera volun-
tària i per iniciativa pròpia, sentien la ne-
cessitat de reflectir les seves inquietuds,
compartir experiències i donar suport a
altres persones que es vegin en la matei-
xa situació. Es considera com a afectats
tant els malats com els seus familiars,
en els quals repercuteixin els factors sa-
nitaris, socioeconòmics i emocionals de
la malaltia en aquesta nova situació que
se’ls presenta.

El principal objectiu d’Atida és el d’in-
formar, ajudar i orientar totes les perso-
nes trasplantades, o en procés de ser-
ho, així com als seus familiars i donants.
Un altre objectiu prioritari per a l’associa-
ció és sensibilitzar la població en general
pel que fa al tema de la donació. És molt
important conscienciar les persones que
amb un gest tan generós col·laboren a
salvar vides. 

L’ens creu que la donació és primor-
dial: sense ella és impossible el tras-
plantament i per tant la curació. Per això
ha fet tots els esforços possibles per
aconseguir que en l’àmbit legislatiu això
sigui una realitat. Fins fa pocs anys, la
manca d’un marc legal en aquest sentit
feia que la donació a Andorra, tant d’òr-
gans com de teixits, fos impossible.

Aquesta era una realitat que el Govern
va saber reconèixer, a través de la Llei
d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang, aprova-
da gairebé per unanimitat el desembre
del 2018. La legislació estableix que ca-
da difunt és un donant d’òrgans per de-

DONAR UN ÒRGAN ÉS DONAR VIDA
L’associació ajuda tant les persones trasplantades com possibles donants

ATIDA

L

El país disposa de
legislació pròpia en la
matèria des del
desembre del 2018
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fecte, sempre que no hagi manifestat el
contrari, mitjançant el document de vo-
luntats anticipades (DVA). Tot i que enca-
ra hi ha altres detalls per aprofundir, la
llei representa un canvi positiu en els as-
sumptes de salut pública.

Atida lluita per millorar les condicions
actuals de tots aquells donants vius que
amb el seu gest, generós i altruista, sal-
ven vides. Cal recordar que les persones
vives també poden donar òrgans com ara
un ronyó, un pulmó o una part del fetge,
del pàncrees o de l’intestí. Els adults sa-
ludables, d’entre 18 i 60 anys, són bons
candidats per donar cèl·lules mare a tra-
vés de medul·la òssia o les cèl·lules ma-
re del cordó umbilical i la sang perifèrica.
Els avanços tecnològics fan possible que
els procediments siguin cada vegada

més segurs, i Atida posa al teu abast di-
ferents canals per aclarir tota mena de
dubtes sobre aquesta forma tan lloable
de regalar segones oportunitats.

Així mateix, Atida col·labora amb totes
aquelles entitats públiques i privades i
amb les institucions del país que treba-

llin per potenciar i facilitar la donació
d’òrgans i teixits.

Així, els objectius principals de l’asso-
ciació són:

–Informar, orientar i donar suport a les
persones trasplantades o en procés de
ser-ho, així com a donants i familiars.

–Millorar la qualitat de vida dels pa-
cients trasplantats.

–Sensibilitzar l’opinió pública per
aconseguir la donació d’òrgans per al
trasplantat al nostre país.

–Cercar ajuts socials i administratius
en benefici del trasplantat i donant.

–Col·laborar amb totes les entitats pú-
bliques i privades, i amb les institucions
del país, mantenint una relació i un con-
tacte permanents per fomentar la dona-
ció.

Hi ha diferents maneres de col·laborar
amb Atida: fer-se soci, fer-se donant o fer-
se voluntari. Els voluntaris tenen la missió
d’acompanyar i donar suport especial als
pacients i les seves famílies, col·laborar
en campanyes de divulgació, sensibilitza-
ció i organització, i difondre i fer conèixer
la importància de la donació d'òrgans i
teixits.

a més!
COM S’HI POT
COL·LABORAR?

Les persones vives i
en bon estat de salut
també poden donar
òrgans o teixits
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aktari és la consolidació
d’un projecte veterinari que
va començar l’any 2010,
quan Jesús Muro, veterinari

andorrà, va anar a treballar a Uganda
com a voluntari amb el suport d’Andorra
Cooperació (Govern d’Andorra) i l’Asso-
ciació de Pagesos i Ramaders d’Andor ra.
L’objectiu era ajudar en el desenvolupa-
ment d’algunes comunitats properes a
zones protegides, on hi ha espècies tan
amenaçades com el goril·la de munta -
nya. De mica en mica, el Jesús va en-
grescar un seguit de persones i entitats,
de manera que el projecte s’ha repetit
cada any, creuant fronteres fins a la Re-
pública Democràtica del Congo.

Actualment, Daktari treballa, d’una
banda, en la vacunació de gossos de la
ràbia, així com a identificar-los, despara-
sitar-los i esterilitzar-los. D’altra banda,

recull mostres en el bestiar per diagnos-
ticar malalties, com ara la tuberculosi o
la brucel·losi. Una altra línia d’actuació
té a veure amb la formació dels rama-
ders en temes de salut i ben estar animal
i en la gestió de medicaments per evitar-
ne la mala utilització.

Des de Daktari es dona suport zootèc-
nic i sanitari als propietaris d’animals do-
mèstics de les comunitats rurals d’Ugan-
da, que conviuen estretament amb la
fauna salvatge. Aquestes accions es rea-
litzen en col·laboració amb els organis-
mes oficials, universitats i entitats locals
no governamentals. L’objectiu final és fer
compatible la conservació de la biodiver-
sitat amb el desenvolupament econòmic
i el benestar de les persones. 

Les diferents actuacions que Daktari
du a terme són les següents:

–Millora de la sanitat animal, mitjan-

SUPORT SANITARI I ZOOTÈCNIC
L’ONG té cura dels animals domèstics 
i el bestiar de les zones rurals d’Uganda 
i la República Democràtica del Congo

D

DAKTARI
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çant la desparasitació, vacunació i con-
trol dels animals domèstics.

–Reducció de conflictes amb la fauna
salvatge, especialment dels grans preda-
dors, com lleons i hienes.

–Capacitació tècnica i formació d’estu-
diants de veterinària ugandesos i euro-
peus.

–Investigació i estudi de les malalties
dels animals domèstics, especialment
d’aquelles que són compartides amb les
persones i la fauna salvatge.

Una de les tasques en les quals més
ha incidit Daktari ha estat en la construc-
ció de pous per a les persones i el bes-
tiar. La construcció i rehabilitació de
pous d’aigua redueix la dependència de

la gent pels recursos dels parcs nacio-
nals, els conflictes entre les autoritats
dels parcs i les comunitats pastoralistes,
i les interaccions del bestiar amb la fau-
na salvatge (que suposen atacs de de-
predadors i una possible transmissió de
malalties).

Daktari ha impulsat la construcció i re-
habilitació de diversos pous a Nyakaton-
zi. Això s’ha pogut fer gràcies a la partici-
pació dels enginyers de la Wildlife

Conservation Society i de la Uganda Wil-
dlife Authority, així com amb les autori-
tats de l’aigua del districte de Kasese.

Es preveu una reducció notable de la
pressió que exerceixen els ramats al
nord del parc nacional de Queen Eliza-
beth, sobretot durant l’època seca, mo-
ment en què es desplacen a aquestes
zones per trobar aigua i menjar. La cons-
trucció i rehabilitació dels pous sempre
s’acompanya d’unes sessions formati-

ves per evitar pràctiques que podrien
malmetre els pous i de conscienciació
sobre la importància de la conservació.
Així mateix, Daktari també ha ofert for-
mació sobre per què són importants les
diferents actuacions que es porten a ter-
me i com s’han de realitzar: la necessi-
tat de pràctiques ramaderes sostenibles
o les desparasitacions rutinàries em-
prant el producte adequat, amb les dosis
i la freqüència pertinents.

Daktari ha impulsat 
la construcció i
rehabilitació de
diversos pous d’aigua

Es diagnostiquen
malalties dels animals
i s’ofereix formació 
als ramaders
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ans Unides és una organit-
zació no governamental
per al desenvolupament
(ONGD), de voluntaris, ca-

tòlica, sense ànim de lucre, que des del
1960 lluita contra la fam, la malnutrició,
la pobresa, la malaltia, el subdesenvolu-
pament, la falta d’instrucció, i contra les
seves causes: entre altres, la injustícia,
la desigualtat en el repartiment dels
béns i les oportunitats entre les perso-
nes i els pobles, la ignorància, els preju-
dicis, la insolidaritat, la indiferència i la
crisi dels valors humans i cristians.

L’any 1982 es va realitzar la primera
campanya de Mans Unides a Andorra,
seguint l’esperit de l’organització no go-
vernamental espanyola Manos Unidas.
Part de la recaptació es va destinar a la
campanya de Mans Unides del Bisbat
d’Urgell. 

Els principals objectius de l’entitat
són finançar projectes de desenvolupa-
ment (educatius, socials, sanitaris i
agropecuaris), principalment a països
de l’Àfrica, de l’Àsia i d’Amèrica llatina.
L’objectiu dels projectes és millorar les
condicions de vida de les poblacions.

És possible col·laborar amb Mans
Unides durant tot l’any, aportant dona-
tius als comptes bancaris que l’ONG té
oberts a les principals entitats finance-
res del país. També es pot fer una apor-
tació econòmica a la col·lecta de Mans
Unides organitzada per l’Església de les

AJUDAR AL DESENVOLUPAMENT
L’ONG treballa a Andorra des de 1982,
finançant projectes per a diferents països 
de l’Àfrica, l’Àsia i l’Amèrica llatina

M

MANS UNIDES

BONES
FESTES
I FELIÇ 2021

7DIES

La campanya del 2020 de Mans Unides
ha servit per finançar diferents projectes.
Entre d’altres: la construcció d’un hospital
maternoinfantil al Senegal, la construcció
d’un nou local per a l’orfenat d’Akonolinga
(Camerun), la compra d’una ambulància
per a les comunitats tribals de l’Andhra
Pradesh (Índia), la construcció d’una sala
de costura i de producció de bosses de
material ecològic per facilitar la reinserció
laboral i social de persones a Bogotà (Co-
lòmbia) o un projecte de col·laboració
amb l’ONG andorrana Daktari a Uganda.

a més!
CAMPANYA 2020
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Valls a les parròquies durant el mes de
febrer. Així mateix, també hi ha la possi-
bilitat de participar a les diferents activi-
tats i campanyes promogudes des de
Mans Unides. 

El voluntariat és la base del treball de
tots els membres de l’equip de Mans
Unides. Els fons de finançament prove-
nen de donatius (personals i d’entitats
públiques i privades) i de les diferents
activitats realitzades. 

En temps de campanya, que és du-
rant el mes de febrer, Mans Unides es
beneficia de: 

–La participació d’escoles de danses,
de grups musicals, d’esbarts… 

–La disponibilitat de sales comunals i

parroquials, i la col·laboració dels mit-
jans de comunicació. 

Quan finalitza la campanya, el diners
recollits són enviats als responsables
dels projectes des d’Andorra directa-
ment. Posteriorment, es fa un segui-
ment acurat de la bona marxa dels pro-
jectes finançats.

Mans Unides treballa amb organitza-
cions molt diverses, des de congrega-
cions religioses o parròquies, fins a

ONG d’àmbit regional i entitats de finali-
tat social. Són aquestes, les organitza-
cions locals que treballen sobre el ter -
reny, les que sol·liciten a Mans Unides
el finançament per dur a terme els pro-
jectes, justificant la seva necessitat i la
població beneficiària.

Quan es fa arribar un projecte, Mans
Unides l’estudia acuradament, un espe-
cialista l’assessora i contrasta la infor-
mació. Un cop realitzat aquest pas, la

junta de Mans Unides avalua el projec-
te, que se sotmet a votació. Quan el
projecte queda aprovat el sol·licitant rep
la confirmació i després de la campanya
s’envien els diners necessaris per po-
sar-lo en marxa.

Durant la darrera campanya, Mans
Unides va aconseguir recaptar més de
140.000 euros, entre aportacions parti-
culars, les institucionals i el que es va
recaptar a les diferents activitats.

La darrera campanya
de Mans Unides va
recaptar més de
140.000 euros

L’entitat treballa
estretament amb
organitzacions molt
diverses
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l comitè nacional d’Andorra
per a l’Unicef és va consti-
tuir l’any 1994 com a orga-
nització no governamental,

sense ànim de lucre, per donar suport
als objectius i al mandat del Fons de les
Nacions Unides per a la Infància (Uni-
cef). La seva missió es basa a defensar
i promoure els objectius i els principis
de la convenció dels drets de la infàn-
cia, i aconseguir que aquests drets es
converteixin en principis ètics perdura-
bles i en normes de conducta interna-
cionals, a la vegada que siguin conside-
rats part integrant del progrés de la
humanitat.

Unicef Andorra, que treballa en pro-
jectes tant a dins com a fora del Princi-
pat, obté els seus ingressos, per un
costat, de contribucions voluntàries tant
del sector privat com de les administra-
cions públiques. D’altra banda, els ciu-
tadans que hi vulguin contribuir també
poden fer-ho, bé amb donacions pun-
tuals o bé fent-se’n socis a través de la
pàgina web www.unicef.ad. La quota
mensual mínima és de 10 euros.

L’Unicef treballa per assolir els se-
güents objectius: 

–Defensar i promoure els objectius i
els principis de la convenció dels drets
de la infància.

–Mobilitzar recursos per finançar els
programes que es duen a terme en més
de 150 països en vies de desenvolupa-
ment.

–Donar resposta a les emergències
humanitàries que afecten els infants i
les famílies.

–Promoure la capacitat de participa-
ció dels infants i joves perquè donin la
seva opinió i es responsabilitzin de to-

PROTEGIR I AJUDAR ELS INFANTS
La seva missió és defensar els objectius de la convenció dels drets de la infància 

UNICEF ANDORRA

E

L’ONG du a terme
programes en més de
150 països en vies de
desenvolupament
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tes les accions que els afecten de ma-
nera directa.

–Promoure la solidaritat donant a co-
nèixer la situació dels infants als països
més pobres o en situació de conflictes
o emergències, i comprometre perso-
nes, entitats i empreses perquè donin
suport econòmic per aconseguir que
tots els infants del món tinguin l’oportu-
nitat per tenir un desenvolupament inte-
gral.

Entre els projectes en què està parti-
cipant actualment Unicef Andorra hi ha:

–Emergència coronavirus: junts po-
dem guanyar la batalla al virus. Però ara
que la pandèmia afecta Andorra i s’es-
tén, encara és més necessària l’ajuda
dels ciutadans. La campanya ha recollit
més de 5.000 euros.

–Projecte República Centreafricana:
suport al programa de reintegració co-
munitària per a infants prèviament asso-
ciats a grups armats a la República Cen-
treafricana. Es vol millorar l’entorn de
protecció i el benestar psicològic de
1.000 infants desplaçats assegurant la
identificació, documentació, suport en el
trànsit, localització de la família, reunifi-
cació i reintegració dels infants allibe-
rats de les forces i grups armats.

–Projecte Congo: millora de l’estatus
social de les poblacions autòctones a
Lékoumou. El programa contribueix a la
millora de l’estatus social i el coneixe-
ment i el respecte dels drets humans de
les poblacions autòctones, per als ho-
mes i les dones, els i les joves i els nois
i noies bantus i autòctons en el marc
del desenvolupament d’una estratègia
nacional de protecció dels drets. La
campanya ja ha recollit més de 61.600
euros.

Andorran Banking ha lliurat recentment
6.000 euros al comitè nacional d’Andorra
per a l’Unicef en el marc del programa de
subministraments Inspired Gifts, Regals
que salven vides, adreçat a pal·liar les ne-
cessitats que la pandèmia de la Covid-19
està causant als nens i nenes més vulne-
rables arreu del món. La campanya, en
què Andorran Banking participa per cin-
què any consecutiu, té com a objectiu la
compra de material destinats a la protec-
ció contra la Covid-19 i a facilitar l’accés a
l’educació per a tots els infants. Aquesta
donació permetrà enviar 1.500 mascare-
tes quirúrgiques, 2.900 parells de guants,
100 bates de protecció i 4.000 pastilles
de sabó per lluitar contra la Covid-19. Per
millorar l’accés a l’educació, sigui a l’es-
cola o en remot, aquesta donació perme-
trà trametre 2.600 llibretes i llapis, 260
motxilles i 22 ràdios solars, als infants en
situació d’emergència per tal que puguin
continuar estudiant. La col·laboració
s’emmarca en la voluntat d’Andorran Ban-
king d’afavorir i garantir que entitats i or-
ganitzacions que treballen en projectes
humanitaris puguin desenvolupar la seva
tasca. Andorran Banking promou i partici-
pa en diversos projectes de col·laboració
amb diverses organitzacions que afavorei-
xen la societat en general i els sectors
més desfavorits. 

a més!
COL·LABORACIÓ
D’ANDORRAN BANKING
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TREBALLAR PELS DISCAPACITATS
FUNDACIÓ PRIVADA NOSTRA SENYORA DE MERITXELL

Amb més de 50 anys d’història, l’ens proporciona un ampli ventall de serveis per a
l’aprenentatge, l’estimulació terapèutica i l’ocupació de les persones amb discapacitat

mb l’autorització del Con-
sell General del 12 de no-
vembre del 1969 es crea
l’associació Escola Espe-

cialitzada Nostra Senyora de Meritxell,
dedicada des de l’inici a finalitats socials
envers les persones amb discapacitat.
L’EENSM és una entitat privada sense
ànim de lucre que atén persones disca-
pacitades en totes les etapes de la vida,
des del naixement fins a l’edat adulta i la
vellesa. 

En aquest sentit, per conveni amb el
Govern i la Caixa Andorrana de Seguretat
Social, l’EENSM proporciona un ampli
ventall de serveis i prestacions, en què
compta amb els recursos especialitzats
per a l’aprenentatge, l’estimulació tera-
pèutica i l’ocupació laboral, amb l’objec-
tiu de potenciar al màxim el desenvolupa-
ment de la persona amb discapacitat
dins una societat inclusiva.

L’escola té com a missió primordial
contribuir a millorar la qualitat de vida
dels discapacitats, i promoure’n des d’u-
na atenció integral i personalitzada l’au-
todeterminació i la independència indivi-
dual, partint del respecte a la seva
dignitat i els seus drets i preferències, i
sempre comptant amb la seva participa-
ció efectiva i la dels familiars i tutors que
en són responsables. 

En el pla organitzatiu, l’EENSM pro-
mou la inclusió educativa i laboral, així
com la participació en la comunitat de
les persones amb discapacitat, a més de
fomentar en tot el procés la col·laboració
de famílies, col·lectius i altres entitats en
benefici de les finalitats de la institució, i
en pro d’una millor consciència social.

Pel que fa al perfil dels usuaris,
l’EENSM atén persones amb discapaci-
tat que han estat avaluades i amb reso-
lució favorable per part de la Comissió
Nacional de Valoració (Conava). També a
demanda dels ministeris concernits, o
per conveni amb altres institucions i or-
ganismes, pot atendre altres perfils de

persones que requereixen una atenció
especialitzada.

Els serveis de l’EENSM s’incorporen a
una sèrie de prestacions assistencials,
terapèutiques, educatives i laborals que
s’adapten a cada persona amb l’objectiu
de preservar i millorar les seves capaci-
tats i l’autonomia. Les actuacions dels
equips de treball multidisciplinaris tenen
com a punt de partida l’avaluació inte-
gral, de la qual deriva el disseny persona-
litzat del pla d’atenció individual. La parti-
cipació efectiva de la persona i la
implicació activa de la família en tot el
procés és la fita del centre per assolir el
ple desenvolupament del model. 

La missió és millorar
la qualitat de vida des
d’una atenció integral
i personalitzada

El servei s’adapta per
preservar i millorar 
les capacitats i
l’autonomia personals

A

El juny de l’any passat
es va constituir formal-
ment la Fundació Priva-
da Nostra Senyora de
Meritxell, una nova en-
titat que suposa la for-
malització del patronat
del centre, i que subs-

titueix l’anterior junta
rectora. L’organigrama
del nou patronat està
encapçalat pel Coprín-
cep Joan-Enric Vives,
que exerceix com a
president honorífic. La
creació també incorpo-

ra una nova imatge
corporativa amb un
traç més definit que,
segons l’entitat, es
“tradueix en la solide-
sa d’un projecte que
compta amb 50 anys
de trajectòria”.

CREACIÓ DE LA FUNDACIÓ PRIVADA

! a més
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àritas Andorrana és la fede-
ració de les Càritas Parro-
quials del Principat; per
aquest fet, les representa

davant d’organismes diocesans, nacio-
nals i internacionals. Per mitjà del depar-
tament d’acció social, el departament de
formació i comunicació i el departament
d’administració de béns, Càritas Andorra-
na realitza la seva missió.

L’acció de Càritas Andorrana per a
l’er radicació de la pobresa té també una
dimensió internacional que es concreta
amb la pertinença a la xarxa de Càritas
Internacional, formada per més de 162
Càritas nacionals amb la presència a
198 països i territoris. Així mateix, Càri-
tas Andorrana és també membre de Càri-
tas Europa.

Les accions de Càritas Andorrana es
concreten en diferents projectes socials
d’àmbit nacional i també internacional.
Els projectes socials sorgeixen de deter-
minades mancances detectades pels
professionals, a les quals encara no s’ha
donat una resposta o solució per part
d’altres entitats o administracions.

Hi ha diverses maneres de col·laborar
amb Càritas Andorrana: mitjançant volun-
tariat o amb donacions econòmiques o
de roba i aliments. Arran de la crisi del
coronavirus, les sol·licituds d’atenció
s’han multiplicat, tant per part de tempo-
rers que es troben sense feina com de
famílies en situació precària. Ajudar-los
és ara més necessari que mai.

SUPORT ALS MÉS NECESSITATS
L’organització impulsa plans de lluita contra la pobresa en l’àmbit nacional i internacional

CÀRITAS ANDORRANA

C
Càritas Andorrana es va fundar oficial-
ment l’abril del 1979, i el maig del 1983
va ser admesa com a membre de dret de
Caritas Internationalis. Durant els anys
previs a la fundació, però, Càritas ja treba-
llava en l’àmbit parroquial: les comunitats
de cada parròquia organitzaven la seva
atenció a persones i famílies que patien
dificultats econòmiques.

a més!
HISTÒRIA
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L’OBRA SOCIAL DE MERITXELL
AINA

Les primeres colònies populars de Canillo, precursores d’AINA, van tenir lloc
l’estiu del 1976, poc abans d’obrir el santuari. L’actual alberg s’inauguraria el 1982

n dels projectes socials
més emblemàtics per al
Principat –i molt estreta-
ment lligat amb el santuari

de Meritxell– es va començar a gestar
l’estiu del 1976: l’entitat de lleure infan-
til i juvenil AINA, inicialment coneguda
com a colònies populars de Canillo. Mal-
grat que l’actual casa de colònies no es
va inaugurar fins al 1982, les primeres
activitats i campaments ja es van co-
mençar a celebrar ara fa més de 44
anys. En aquella primera edició hi van
participar una quarantena de nens, una
part dels quals estaven allotjats a l’anti-
ga rectoria i la resta en tendes de cam-
panya. Mossèn Ramon, l’impulsor del
projecte, ben aviat es va veure desbor-
dat per l’allau d’inscripcions. Estiu rere
estiu, el nombre de nens creixia i es feia
necessària una infraestructura digna. El
1979, any de col·locació de la primera
pedra de la casa de colònies, ja hi havia
més de 100 participants apuntats. “Si
la mare d’Andorra, Meritxell, acabava
d’estrenar una nova casa, per què els
nens del país no en podien tenir una en
condicions?”, es pregunta mossèn Ra-
mon. 

Abans d’aquest projecte, el rector ca-
nillenc treballava de manera molt activa
en els campaments que organitzava el

Consell General, que es van deixar de
fer el 1972. “Els nens passaven l’estiu
tancats a casa o voltant pel carrer, fins
que el 1975 va passar una desgràcia”,
relata mossèn Ramon. “Un nen del Pas,
mentre era a casa i els pares treballa-
ven, va calar foc al pis”, diu, de manera
que “mentre un incendi va fer renéixer el
santuari, aquest altre em va encoratjar a
cuidar-me dels nens que s’avorrien a
l’estiu”. 

A més, el sacerdot considera que tot
santuari ha d’anar acompanyat d’una
obra social. “Montserrat té una fundació
per a nens discapacitats, a Lourdes en
tenen una per a joves drogoaddictes, i la

nostra tasca és d’educar en el lleure i
transmetre uns valors”, assenyala. AINA
i Meritxell tenen vincles indissociables, i
per aquest motiu una de les primeres
activitats que fan els nens de les colò-
nies és caminar fins al santuari pel camí
ral. Els adolescents, de la seva banda,
també van fins a Meritxell, en aquest
cas l’últim dia, en una excursió nocturna
que finalitza amb un balanç i una posa-
da en comú del que han significat els
campaments. 

Amb els anys, AINA ha anat ampliant
els serveis i les dependències. A part de
l’edifici central, amb un centenar de pla-
ces, hi ha diverses bordes adjacents,

una àrea poliesportiva, el Casal Sant
Serni al centre de Canillo i una altra bor-
da al poble de Meritxell. Mossèn Ramon
assegura que en el decurs de l’any po-
den passar per AINA entre 9.000 i
10.000 persones. “No només treballem
a l’estiu”, recorda. “Acollim grups d’es-
quiadors, convivències de col·legis d’ar -
reu, ens visiten les escoles del país, fun-
cionem com a alberg... l’activitat es
manté tot l’any”, agrega.  

Les colònies d’estiu poden donar ca-
buda a prop de 800 infants i joves en
els diferents torns. Mossèn Ramon ex-
plica que prop del 80% d’aquests nens
són del Principat, i la resta principalment

de la Seu i de la diòcesi d’Urgell. “Tam-
bé gent relacionada amb Andorra, nens
de famílies catalanes pugen a esquiar a
l’hivern, o fills d’andorrans que viuen a
fora i volen que coneguin millor el país”,
indica el rector.

Des d’AINA també s’ajuda aquelles
famílies que no tenen prou recursos per
pagar les colònies. “El que es recapta
amb els ciris, amb la venda de records,
a les noces o els bateigs, serveix per
crear un fons per pagar beques per als
infants. I també hi ha famílies que apa-
drinen algun nen”, ressalta. “Els proble-
mes econòmics no han de ser un impe-
diment per fer colònies.”

En la primera edició
els nens s’allotjaven a
l’antiga rectoria i en
tendes de campanya

La casa de colònies
acull al llarg de l’any
entre 9.000 i 10.000
persones

U
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a Federació Andor rana d’Es-
ports Adaptats (Fadea) és
un ens sense ànim de lucre
que lluita per la igualtat de

condicions a l’hora de practicar esports.
Per això, vol facilitar l’accés a un gran
ventall de disciplines esportives a perso-
nes que pateixen discapacitats motrius o
sensorials, i fins i tot paràlisi cerebral. La
Fadea treballa per donar suport a tothom
que vulgui practicar l’esport adaptat amb
la màxima qualitat i seguretat, tenint pre-
sents els recursos i adaptacions exis-
tents al nostre entorn.

Els federats tenen a l’abast una gran
varietat d’esports adaptats en tots els
àmbits, des d’esports de base fins a es-
pecialitats d’alta competició. A partir de
les demandes i necessitats dels seus
membres, la Fadea ofereix els recursos i
adaptacions adients a les característi-

ques de cada persona, i també l’acom-
panya en el procés d’aprenentatge, do-
nant-li suport en tot allò que sigui neces-
sari. S’ajusta el ritme esportiu de cada
persona, i es fa de l’esport una activitat
lúdica i social.

La federació té molt clar que en l’àm-
bit esportiu no hi ha límits ni barreres,
que la motivació i la força de voluntat
són eines clau per aconseguir grans rep-
tes, i que qualsevol activitat es pot adap-

tar. Per aquest motiu, obre les portes
des del primer moment a la persona que
vol fer esport, i atén les necessitats es-
pecials durant tot el procés d’aprenen -
tatge.

La Fadea va observant dia a dia l’evo-
lució dels federats, i té exemples reals
de persones que van iniciar-se en es-
ports de base i actualment es troben
practicant esports d’alta competició dins
i fora d’Andorra.

ESPORT SENSE LÍMITS
La Federació Andorrana d’Esports
Adaptats facilita que tothom pugui practicar
un ampli ventall de disciplines

L

FADEA

La Fadea treballa amb una dotzena
d’especialitats esportives diferents,
de tots els àmbits: esports d’hi-
vern, tennis, natació, handbike, tàn-
dem, bicicleta de muntanya, tir amb
arc, canoa caiac, travesses de mun-
tanya, trekking i fúting, i esports
d’aventura, aiguagim i fins i tot bit-
lles. Periòdicament, la federació va
introduint noves disciplines esporti-
ves.

a més!
FINS A 12 ESPORTS
DIFERENTS
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