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AJUDAR EN TEMPS DIFÍCILS
a tasca desenvolupada per ONG, associacions sense ànim de lucre i altres

entitats 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 ini-

ciatives 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 des-

envolupen al país, vam decidir consolidar el nostre compromís en aquest sentit amb

la creació del suplement Solidaris, que enguany –i en uns temps complicats, en què

l’ajuda mútua és més necessària que mai– arriba ja a la vuitena 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

andorrà, que hi han cregut de manera ferma en tot moment aportant-hi el seu deci-

siu 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 associa-

cions no lucratives d’Andorra. La voluntat és que cada any aquesta contribució es faci

de manera rotatòria, fins a cobrir totes les organitzacions. 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 Andor-

rana per la Malaltia d’Alzheimer (2018), l’Associació per la Síndrome de Down d’An-

dorra (2019), Creu Roja Andorrana (2020) i Càritas Parroquial de Sant Julià de Lòria

(2021). Aquest any hem decidit reconèixer la tasca duta a terme per l’Associació An-

dorrana Contra el Càncer (Assandca), que des de la seva fundació, l’any 2014, ha tre-

ballat incansablement per donar la millor atenció possible als pacients d’aquesta ter-

rible malaltia i els seus familiars.  

Bon Nadal i els millors desitjos per al 2023. 

PRESENTACIÓ
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AAMA (Ass. Andorrana per la Ma-
laltia d’Alzheimer). 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 d’Associacions
de Persones amb Discapacitat)
Telèfon: 821 345
faad@andorra.ad

Fundació Privada Tutelar
Telèfon: 867 066

Hi arribarem
hiarribarem@gmail.com

Marc G. G.
Telèfon: 677 433

Projecte Vida
Telèfon: 333 583

Trana esclerosi múltiple
Telèfon: 821 345

Acció Feminista
www.acciofeminista.com 

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

Cooperand
www.cooperand.org

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

’Associació Andor -
rana Contra el Càn-
cer (Assandca) com-
pleix aquest 2023 el
novè 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 endegar aquest
projecte. L’entitat, sense ànim de
lucre, té com a objectiu donar su-
port, escoltar i aconsellar davant
d’una situació que pot afectar de
forma inesperada qualsevol per-
sona i aquells que l’envolten.

D’aquesta manera, Assandca
vol contribuir a fer menys dolorós
el càncer, millorar la qualitat de

vida dels afectats i de les famílies,
donar-los escalf i pal·liar els pro-
blemes derivats de la malaltia.
Que trobin en l’associació una
porta on picar per assessorar-se
sobre què fer davant de la seva si-
tuació.

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

Els pacients disposen de dife-
rents serveis al seu abast. Co-
mençant pel d’assessorament,
permet a la persona que ha estat

L

ASSANDCA

Nou anys
plantant 
cara al càncer
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diagnosticada rebre tot l’ajut que
necessiti a l’hora de tramitar la
documentació i fer les gestions
pertinents. L’objectiu és que la
persona que pateix la malaltia
pugui comptar amb Assandca
fins i tot per a les petites coses
que puguin millorar la seva situa-
ció o estat d’ànim. El càncer té un
impacte en el dia a dia i no tan
sols al moment que es diagnosti-
ca. Per això és important conèixer
i tenir suport de les persones que
potser han passat pel mateix o
que han estat al costat d’un fami-
liar al llarg de la malaltia.

A aquest servei cal sumar-hi el
dels desplaçaments gratuïts per
rebre tractaments oncològics a
Barcelona –gràcies al conveni
que mantenen Assandca i Auto-
cars Nadal–, un programa d’acti-
vitat física gratuïta per a pacients,
un pla d’allotjament en cas de ne-
cessitar tractament fora del país, i
assistència mèdica gratuïta, entre
d’altres.

El càncer pot afectar tot hom i
arriba sense avisar. Per això és
molt important per a Assandca
informar i conscienciar la pobla-

ció sobre la necessitat de prevenir
i avançar en la detecció precoç
per disminuir les taxes d’incidèn-
cia i de mortalitat a Andorra. Una
feina que fa al costat de les insti-
tucions i dels professionals sani-
taris, i per a la qual és també ne-
cessària la complicitat de la
ciutadania.

L’associació organitza diversos
actes al llarg de l’any, com ara la
Setmana contra el càncer de ma-
ma o la popular Caminada contra
el càncer, que es du a terme en
col·laboració amb la Fundació
Jacqueline Pradère i que en la
darrera edició, celebrada a l’octu-
bre, va aconseguir recaptar 9.800
euros.

En aquesta novena Caminada
contra el càncer els ingressos
s’han mantingut, però ha aug-
mentat notablement el nombre
de samarretes venudes. Enguany
han estat 1.303, mentre que l’any
anterior van ser 1.150. Això impli-
ca que més gent s’ha abocat a la
causa, tot i que l’aportació mitja-
na ha estat més baixa. Un miler
de persones van participar en la
jornada.

ELS PACIENTS
DISPOSEN DE
DIFERENTS SERVEIS
AL SEU ABAST

Av. Rocafort, 29 (Les Arades, local 2 i 3) Sant Julià de Lòria

+376 846 569 espanyacomerc@gmail.com+376 370 569

VENDA I SERVEI A DOMICILI GRATUÏT A TOTES LES PARRÒQUIES

Royal Canin, Gosbi, Dingo, Cooking, Era i molt més...

BOTIGA ESPECIALITZADA EN PRODUCTES PER A 
MASCOTES, EN ALIMENTACIÓ, HIGIENE, JOGUINES, 

ACCESSORIS I COMPLEMENTS...

També podràs trobar una infinitat de productes per la 
teva mascota, com rèptils, cavalls, ocells, peixos, etc...

Pinsos per a gossos i gats.

Horari de 9.00 a 13.30 h i de 15.30 a 20.00 h
DIUMENGE TANCAT

Desitgem als nostres clients i amics
Bones Festes

Desitgem als nostres clients i amics
Bones Festes

Desitgem als nostres clients i amics
Bones Festes

FERRETERIA - Claus de tota mena - Licors  i tabac - Plantes i flors naturals - RAMS DE FLORS per encàrrecFERRETERIA - Claus de tota mena - Licors  i tabac - Plantes i flors naturals - RAMS DE FLORS per encàrrecFERRETERIA - Claus de tota mena - Licors  i tabac - Plantes i flors naturals - RAMS DE FLORS per encàrrec
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A LA 9a CAMINADA
CONTRA EL CÀNCER
ES VAN RECAPTAR
9.800 EUROS
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utea, l’Associa-
ció d’Afectats
d ’ A u t i s m e
d’Andorra, és
una associació
sense ànim de
lucre formada

per persones afectades, familiars
i voluntaris. Autea va néixer l’any
2006 per orientar i ajudar les fa-
mílies, intentar millorar la quali-
tat de vida de les persones que
pateixen algun trastorn d’espec-
tre autista (TEA), defensar els
seus drets i contribuir a la divul-
gació i coneixement de l’autisme.

Cal tenir en compte que els
TEA no són poc habituals: afec-
ten aproximadament un de cada
cent infants. Poden aparèixer a
qualsevol família, independent-
ment de l’origen ètnic o de la
classe social, i poden anar asso-
ciats a altres problemes com ara
el retard mental i l’epilèpsia.

Les persones amb TEA no te-
nen cap discapacitat física evi-

dent, situació que en fa molt difí-
cil la detecció, així com la
comprensió per part de la gent
que no coneix el problema.
Aquest fet provoca una gran an-
goixa als familiars.

Mitjançant el contacte perma-
nent amb les famílies afectades,
el suport desinteressat de profes-
sionals que puguin ajudar l’asso-
ciació, i la col·laboració amb as-
sociacions de pares de Catalunya
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 afec-
tades 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 profes-
sionals una vegada finalitzats els
estudis, i organitza anualment
una jornada sobre trastorns de
l’espectre autista, entre d’altres
activitats.

És important assenyalar que, si
bé l’autisme no es cura, les perso-
nes que el pateixen poden veure
augmentada significativament la
qualitat de vida si s’apliquen les
teràpies adequades. Una educa-
ció personalitzada i un suport es-

tructurat de tot l’entorn poden fer
que els afectats progressin de
manera remarcable, ajudant-los
a maximitzar les habilitats i a
aconseguir un major potencial
d’adults. 

L’objectiu del tractament és po-
tenciar la capacitat de la persona
i al mateix temps reduir els símp-
tomes del trastorn de l’espectre
autista, donant suport al desen-
volupament i l’aprenentatge. Una
intervenció primerenca durant

els anys preescolars pot ajudar el
nen a aprendre habilitats fona-
mentals de conducta, de comuni-
cació, funcionals i socials. 

La varietat de tractaments i in-
tervencions disponibles per al
trastorn de l’espectre autista pot
ser molt àmplia, ja que les neces-
sitats de la persona poden can-
viar amb el pas del temps. En
aquest sentit, un especialista pot
recomanar opcions i ajudar la fa-
mília a identificar recursos. Entre

les opcions de tractament cal
destacar:

–Teràpies de comportament i
comunicació. 

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

–Teràpies familiars. Els pares i
altres familiars poden aprendre a
jugar i interactuar amb els nens.

–Teràpies específiques per a ca-
da cas.

A

Eines davant l’autisme
PL’ASSOCIACIÓ DONA SUPORT I ORIENTACIÓ
A LES FAMÍLIES I ALS AFECTATS PEL TRASTORN

PUN DE CADA CENT INFANTS POT PATIR
ALGUN TRASTORN D’ESPECTRE AUTISTA

AUTEA

UNA TERÀPIA
ADEQUADA POT
MILLORAR MOLT LA
VIDA DEL PACIENT

8 SPC

LA VARIETAT DE
TRACTAMENTS I
INTERVENCIONS POT
SER MOLT ÀMPLIA
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’Associació per la
Síndrome de Down
d’Andorra (ASDA) és
una entitat sense
ànim de lucre que va

néixer l’any 2015, a iniciativa d’un
grup de pares i mares amb l’ob-
jectiu de normalitzar 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,

orientar, assessorar i compartir
les nostres experiències amb les
famílies nouvingudes. 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 cen-
trem en les seves capacitats, que
són moltes, i en tot allò que pu-
guin aportar a la societat, i de-
mostrar el que són capaços de fer.
Ens adrecem a la societat i a l’ad-
ministració per sensibilitzar-les

de la necessitat de la inclusió so-
cial 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
es facin grupets o aules segrega-
des. L’associació creu que garan-
tir aquesta inclusió és cosa de
tots, i que l’aprenentatge no té
edat i no coneix límits en la sín-
drome 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’educació dins de l’aula. S’han
fet molts avenços, però tot i així

L’ASSOCIACIÓ VA
NÉIXER EL 2015 A
INICIATIVA D’UN
GRUP DE FAMÍLIES

L

Aconseguir la plena inclusió
PL’ENTITAT LLUITA PER LA MÀXIMA INTEGRACIÓ DE LES PERSONES AMB SÍNDROME DE DOWN

ASDA

www.immogestim.com
C/ Bra. Riberaygua, número 27 · Andorra la Vella · Telèfon: 807 888 · gestim@andorra.ad

Tot l’equip de Gestim us desitja 
un bon Nadal i feliç any nou
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l’ASDA creu que encara cal fer un
canvi de mirada. Aquesta és la
principal raó de ser de la nostra
associació.

La síndrome de Down no és
una malaltia, sinó una alteració
genètica que es produeix per la
presència d’un cromosoma extra
o una part del mateix. Les cèl·lu-
les del cos humà tenen 46 cromo-
somes distribuïts en 23 parells.
Les persones amb síndrome de
Down tenen tres cromosomes en
el parell 21, en lloc dels dos habi-
tuals. La síndrome de Down afec-
ta el desenvolupament cerebral i
de l’organisme i és la principal
causa de discapacitat intel·lectual
i també l’alteració genètica hu-
mana més comuna.

Tot i que l’afecció dura tota la
vida, si es proporciona ajuda es-
pecialitzada als nadons i als nens
amb síndrome de Down poden
millorar de manera considerable
les seves capacitats físiques i in-
tel·lectuals. La majoria d’aquests
serveis se centren a ajudar els
nens amb aquesta síndrome a
desenvolupar-se al seu màxim
potencial. Aquests serveis in-
clouen teràpia de la parla, ocupa-
cional i física, i generalment s’ofe-
reixen a través de diferents
programes d’intervenció.

El Dia mundial de la síndrome
de Down se celebra cada 21 de
març des de l’any 2012 per un de-
cret establert a les Nacions Uni-
des. El principal objectiu d’a-
questa celebració és crear

consciència, dins de la societat,
del valor que tenen aquestes per-
sones, malgrat la seva discapaci-
tat intel·lectual. Així mateix, es
volen reivindicar les seves apor-
tacions, drets i independència
per a la presa de les seves pròpies
decisions i el creixement perso-
nal.

Les persones amb síndrome de
Down han de gaudir dels matei-
xos beneficis i privilegis que la
majoria de les persones en la so-
cietat actual. Els seus drets a la
igualtat, oportunitat i felicitat ple-
na són inalienables. Per a l’Orga-
nització de les Nacions Unides, el
Dia mundial de la síndrome de

Down forma part de l’Agenda
2030 com a part del pla d’acció
sostenible per protegir aquestes
persones. Amb el treball, l’aten-
ció i l’ajuda adients, les persones
amb aquesta afecció poden ser
incorporades a la vida social i la-
boral, exercint múltiples acti -
vitats.

EL DIA MUNDIAL DE
LA SÍNDROME DE
DOWN SE CELEBRA
CADA 21 DE MARÇ
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’Associació de
Trasplantats i
Donants d’An-
dorra (Atida)
va ser consti-
tuïda l’any
2016 com una

entitat sense ànim de lucre per
un grup de persones trasplanta-
des, en llista d’espera i donants
d’òrgans, que de manera voluntà-
ria i per iniciativa pròpia sentien
la necessitat de reflectir les seves
inquietuds, compartir experièn-
cies i donar suport a altres perso-
nes que es vegin en la mateixa si-
tuació. Es considera com a
afectats tant els malats com els
seus familiars, en els quals reper-
cuteixin els factors sanitaris, so-
cioeconòmics i emocionals de la
malaltia en aquesta nova situació
que se’ls presenta.

El principal objectiu d’Atida és
el d’informar, ajudar i orientar to-
tes les persones trasplantades, o

en procés de ser-ho, així com els
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 cons-
cienciar les persones que amb un
gest tan generós col·laboren a sal-
var vides. 

L’ens creu que la donació és
primordial: sense ella és impossi-
ble el trasplantament i per tant la
curació. Per això ha fet tots els es-
forços 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 An-
dorra, tant d’òrgans com de tei-
xits, fos impossible.

Aquesta era una realitat que el
Govern va saber reconèixer, a tra-
vés de la Llei d’òrgans, cèl·lules,
teixits i sang, aprovada gairebé
per unanimitat el desembre del
2018. La legislació estableix que
cada difunt és un donant d’òr-
gans per defecte, sempre que no
hagi manifestat el contrari, mit-
jançant el document de voluntats
anticipades (DVA). Tot i que en-
cara hi ha altres detalls per apro-
fundir, la llei representa un canvi
positiu en els assumptes de salut
pública.

Atida lluita per millorar les
condicions actuals de tots aquells
donants vius que amb el seu gest,
generós i altruista, salven vides.
Cal recordar que les persones vi-
ves també poden donar òrgans
com ara un ronyó, un pulmó o

una part del fetge, del pàncrees o
de l’intestí. Els adults saludables,
d’entre 18 i 60 anys, són bons
candidats per donar cèl·lules ma-
re a través de medul·la òssia o les
cèl·lules mare del cordó umbili-
cal i la sang perifèrica. Els avan-
ços tecnològics fan possible que
els procediments siguin cada ve-
gada més segurs, i Atida posa al
teu abast diferents canals per
aclarir tota mena de dubtes sobre
aquesta forma tan lloable de re-
galar segones oportunitats.

Així mateix, Atida col·labora
amb totes aquelles entitats públi-

ques i privades i amb les institu-
cions del país que treballin per
potenciar i facilitar la donació
d’òrgans i teixits.

Els objectius principals de l’as-
sociació són:

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

–Millorar la qualitat de vida
dels pacients que han estat tras-
plantats.

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

–Cercar ajuts socials i adminis-
tratius en benefici del trasplantat
i donant.

–Col·laborar amb totes les enti-
tats públiques i privades, i amb
les institucions del país, mante-
nint una relació i un contacte
permanents per fomentar la do-
nació.

L

Donar un òrgan és donar vida

ATIDA

LA DONACIÓ ÉS UN
GEST GENERÓS
QUE CONTRIBUEIX
A SALVAR VIDES

PFUNDADA EL 2016, L’ASSOCIACIÓ TREBALLA PER MILLORAR LES CONDICIONS DE VIDA DE
LES PERSONES TRASPLANTADES, I TAMBÉ OFEREIX AJUDA I ASSESSORAMENT ALS DONANTS

ELS ADULTS SANS
DE 18 A 60 ANYS
PODEN DONAR
CÈL·LULES MARE
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’Associació de Ma-
lalts Reumàtics, Fi-
bromiàlgics i de la
Síndrome de Fatiga
Crònica (Amare) és

una entitat andorrana sense
ànim de lucre creada l’any 2003 a
iniciativa d’un grup de persones
afectades. La seva prioritat és do-
nar a conèixer, sobretot, tant la fi-
bromiàlgia com la fatiga crònica,
d’explicar que l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) fa
temps que les ha reconegut com
a malalties, i fer que se’n parli no
tan sols entre els possibles afe tats
i el gran públic, sinó també entre
els organismes i entitats, públics i
privats, la classe mèdica, el per-
sonal sanitari, i en els ambients
laborals i familiars que envolten
el malalt.

Els seus objectius principals
son:

–Donar informació i suport als
afectats.

–Organitzar cursos i tallers.
–Representació a la Conadis.

–Divulgar els coneixements so-
bre les malalties, tenint en comp-
te la manca de sensibilització so-
cial que pateixen.

–Organitzar conferències i se-
minaris dirigits al públic en gene-
ral.

L’Organització Mundial de la
Salut (OMS) calcula que entre un

3% i un 6% dels habitants del pla-
neta tenen fibromiàlgia o fatiga
crònica, i la reconeix com a pato-
logia des de fa trenta anys. A An-
dorra, però, no n’existeixen dades
oficials. En tot cas, extrapolant-
ne les globals, suposaria unes
4.000 persones, que no veuen re-
coneguda la seva situació per la

CASS i que si han d’agafar una
baixa ha de ser associada a una
altra patologia.

És per aquest motiu que Amare
treballa des de fa anys perquè la
fibromiàlgia sigui reconeguda
oficialment com una patologia al
Principat. L’entitat defensa que la
malaltia ha d’entrar urgentment
en la cartera de serveis per tal
que sigui reconeguda per garan-
tir la qualitat assistencial sense
qüestionar els malalts.

La fibromiàlgia és un trastorn
caracteritzat per dolor musculo-
esquelètic generalitzat acompa -
nyat per fatiga i problemes de
son, memòria i estat d’ànim. Els
investigadors creuen que la fibro-
miàlgia amplifica les sensacions
de dolor perquè afecta la manera
com el cervell i la medul·la espi-
nal processen els senyals de dolor
i de no-dolor. Els símptomes so-
vint comencen després d’un es-
deveniment, com ara un trauma-
tisme físic, cirurgia, infecció o
estrès psicològic significatiu.

ES CALCULA QUE
ENTRE UN 3% I UN
6% DE LA POBLACIÓ
MUNDIAL EN PATEIX

L

Combatre les malalties invisibles
PL’ENS VOL EL RECONEIXEMENT DE LA FIBROMIÀLGIA I LA FATIGA CRÒNICA COM A PATOLOGIES

AMARE
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rindar la nostra aju-
da desinteressada
per millorar la vida
d’aquelles persones
que més ho necessi-

ten és un dels actes més nobles
que podem dur a terme. Amb
l’objectiu d’oferir experiència per
acompanyar aquelles persones
que se senten incapaces per con-
tinuar el seu camí amb determi-
nació, fa tot just uns mesos va
néixer l’associació sense ànim de
lucre Projecte Vida. La iniciativa,
amb Eva Tenorio al capdavant, té
com a objectiu principal ajudar
les persones amb problemes
d’addiccions.

Algunes de les organitzadores
de l’entitat han tingut dificultats
d’aquest tipus en el passat, i ara
han unit esforços per “proclamar

el dret a una vida digna, així com
promoure una vida saludable, el
benestar i la integració de les per-
sones amb problemes d’addic-
ció”. A més, també busquen
“combatre l’estigma social i abor-
dar la drogodependència des
d’una perspectiva de gènere”.

Assessorada per Proyecto
Hombre, una associació espa -
nyola de la mateixa índole que
porta 30 anys guiant a persones

que consumeixen drogues i els
seus familiars perquè puguin su-
perar la situació, Projecte Vida or-
ganitzar grups d’ajuda per als im-
plicats i les persones més
pròximes, xerrades de prevenció
a les escoles d’Andorra i sortides
per a fer passejos per la munta -
nya o practicar ioga, entre altres
activitats. A més, a mesura que
evolucioni l’associació es duran a
terme més col·laboracions i s’or-
ganitzaran més iniciatives. 

Quant a les dades sobre addic-
cions a Andorra, Projecte Vida
destaca que, per desgràcia, enca-
ra hi ha molt poca informació
disponible per entendre el pano-
rama actual. No obstant això, l’as-
sociació és conscient que hi ha
moltes persones que necessiten
ajuda i orientació.

B

PROJECTE VIDA

Construïm amb tu

Tel. 33 11 19 – 84 27 02 
dumacserveis@gmail.com

Superar una
addicció és possible
PL’ASSOCIACIÓ, CREADA AQUEST ANY, OFEREIX AJUDA I ASSESSORAMENT

S’ORGANITZEN DES
DE GRUPS D’AJUDA
FINS A XERRADES
DE PREVENCIÓ



a protecció
dels animals,
tant domèstics
com salvatges,
està ben ga-
rantida a An-
dorra gràcies a

un marc legal ampli que en regu-
la tant la tinença com la protecció
en el medi, i que també estableix
les pautes d’activitats que poden
tenir un impacte directe sobre la
fauna autòctona, com ara la caça.
Una legislació que, en bona part,
no hauria estat possible sense la
contribució de les diferents asso-
ciacions protectores d’animals
que hi ha al país. 

Laika és una de les més vetera-
nes i probablement també una de
les més conegudes. L’associació
treballa per ajudar animals de
companyia, com gats i gossos,
per donar a les mascotes abando-
nades o maltractades una millor
vida, amb el foment de l’adopció,
l’atenció sanitària i el treball per
augmentar la protecció, entre
d’altres accions. Les aportacions
de socis i benefactors van desti-
nades sobretot a pagar despeses
veterinàries i d’alimentació dels
animals. La tasca que realitzen

els voluntaris és fonamental, ja
que poden acollir temporalment
a casa animals que hagin estat
abandonats, o treballar en el
manteniment de la gatera oficial,
gestionada per Laika.

De més recent creació, l’Asso-
ciació Canina d’Andorra (Acana)
va néixer fruit de la iniciativa
d’un grup d’amants i professio-
nals canins amb un projecte co-
mú: apropar el món del gos al
Principat. L’entitat vol incidir en
la tinença responsable de gossos,
mitjançant una bona educació
que faciliti la convivència, així
com donar a conèixer les diverses
activitats que es poden realitzar
amb aquests animals. Les seves
prioritats són ajudar els amos a
cuidar, educar, entendre i comu-
nicar-se correctament amb els
gossos. 

També GosSOS, associació cre-
ada l’agost de l’any passat, té la
formació i la divulgació com un
dels eixos principals d’actuació,

al costat d’altres com ara l’adop-
ció o l’ajuda a famílies que neces-
siten suport econòmic o material
per cuidar les mascotes. GosSOS
va recollir la tasca animalista de
Bomosa, fent un pas endavant
obrint-se a la participació de to-
tes les persones que estimen els
animals i, especialment, els
gossos.

Una altra associació jove és Bu-
bu’s Suport, creada el novembre
del 2020 amb la finalitat de dur a
terme la recerca i rescat dels gos-
sos que es perden. L’ens treballa
de manera totalment altruista:
quan rep l’avís d’una pèrdua d’un
gos, el grup, perfectament estruc-
turat i entrenat, es posa immedia-
tament en marxa. Els seus mem-
bres tenen formació en els
diversos camps necessaris per

actuar en bona coordinació en la
recerca i rescat d’un gos perdut:
comunicació, logística, recerca
en alta muntanya... 

En un altre ordre de coses, l’As-
sociació Protectora d’Animals,
Plantes i Medi Ambient (Apap-
ma) des del seu inici (1989) sem-
pre s’ha mostrat interessada en la
protecció de la fauna autòctona
andorrana, d’aquí que participi
tant en la comissió de caça com

en altres comissions i grups de
treball. Apapma va ser promotora
de la creació de l’associació Lai-
ka, tot i que actualment, i degut al
fet que existeix tant Laika com al-
tres grups per a la protecció dels
animals domèstics, l’associació
se centra més en els animals de
renda, animals salvatges o ani-
mals en semillibertat. En tot cas,
no deixa per això de donar suport
a la resta d’entitats, si és el cas, en
la gestió d’animals domèstics. Cal
ressaltar que Apapma és un dels
agents corredactors de l’actual
Llei de protecció i tinença d’ani-
mals.

Finalment, un altre important
ens dels país és ICAP Teràpia,
una entitat sense ànim de lucre
fundada el 2013 i especialitzada
en intervenció assistida amb gos-

sos. A través d’aquests animals,
l’associació treballa aspectes com
ara la conducta o l’educació emo-
cional. Així mateix, també dispo-
sa d’una escola d’ensinistrament
de gossos i desenvolupa una im-
portant tasca de conscienciació
en contra dels abandonaments.
ICAP Teràpia va néixer com a de-
legació andorrana de FUD The-
rapy, una associació amb seu a
Lleida, creada el 2007, que des-
envolupa diferents projectes
d’intervenció assistida. La teràpia
amb gossos està especialment in-
dicada per tractar nens i nenes
amb discapacitat, o amb proble-
mes conductuals o socioafectius.
En persones adultes, pot servir
per al tractament de malalties
mentals, fibromiàlgia o discapa-
citat intel·lectual o física. 

L

Per a la protecció dels animals
PDIVERSOS ENS DEL PAÍS TREBALLEN PER 
LA CURA I EL BENESTAR DE GATS I GOSSOS

PASSOCIACIONS COM APAPMA TAMBÉ 
ES PREOCUPEN DE LA FAUNA SALVATGE

LAIKA - ACANA - GOSSOS - APAPMA

LAIKA ÉS UNA 
DE LES ENTITATS
ANIMALISTES 
MÉS VETERANES
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UN ALTRE ÀMBIT 
ÉS LA INTERVENCIÓ
ASSISTIDA 
AMB GOSSOS

aktari és la consoli-
dació d’un projecte
veterinari que va co-
mençar l’any 2010,
quan Jesús Muro,

veterinari andorrà, va anar a tre-
ballar a Uganda com a voluntari
amb el suport d’Andorra Coope-
ració (Govern) i l’Associació de
Pagesos i Ramaders d’Andor ra.
L’objectiu era ajudar en el desen-
volupament d’algunes comuni-
tats properes a zones protegides,
on hi ha espècies tan amenaça-
des com el goril·la de munta nya.
De mica en mica, Muro va en-
grescar un seguit de persones i
entitats, de manera que el projec-
te s’ha repetit cada any, creuant
fronteres fins a la República De-
mocràtica del Congo.

Actualment, Daktari treballa,
d’una banda, en la vacunació de
gossos de la ràbia, així com a
identificar-los, desparasitar-los i
esterilitzar-los. D’altra banda, re-
cull mostres en el bestiar per
diagnosticar malalties, com ara la

tuberculosi o la brucel·losi. Una
altra línia d’actuació té a veure
amb la formació dels ramaders
en temes de salut i ben estar ani-
mal i en la gestió de medica-
ments per evitar-ne la mala utilit-
zació.

Des de Daktari es dona suport
zootècnic i sanitari als propietaris
d’animals domèstics de les co-
munitats rurals d’Uganda, que
conviuen estretament amb la
fauna salvatge. Aquestes accions
es realitzen en col·laboració amb
els organismes oficials, universi-
tats i entitats locals no governa-
mentals. L’objectiu final és fer
compatible la conservació de la

biodiversitat amb el desenvolu-
pament econòmic i el benestar
de les persones. 

Les diferents actuacions que
Daktari du a terme són les se-
güents:

–Millora de la sanitat animal,
amb la desparasitació, vacunació
i control d’animals domèstics.

–Reducció de conflictes amb la
fauna salvatge, especialment dels
grans predadors.

–Capacitació tècnica i formació
d’estudiants de veterinària ugan-
desos i europeus.

–Investigació i estudi de les
malalties dels animals domèstics.

Una de les tasques en les quals
més ha incidit Daktari ha estat en
la construcció de pous per a les
persones i el bestiar. La construc-
ció i rehabilitació de pous d’aigua
redueix la dependència de la gent
pels recursos dels parcs nacio-
nals, els conflictes entre les auto-
ritats dels parcs i les comunitats
pastoralistes, i les interaccions
del bestiar amb la fauna salvatge.

ES DIAGNOSTIQUEN
MALALTIES I ES
DONA FORMACIÓ
ALS RAMADERS

D

Suport sanitari i zootècnic
PL’ONG VETLLA PELS ANIMALS DOMÈSTICS I EL BESTIAR DE ZONES RURALS D’UGANDA I EL CONGO

DAKTARI
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ans Unides és una
organització no go-
vernamental per al
desenvolupament
(ONGD) de volunta-

ris, catòlica, sense ànim de lucre,
que des del 1960 lluita contra la
fam, la malnutrició, la pobresa, la
malaltia, el subdesenvolupa-
ment, la falta d’instrucció i contra
les seves causes: entre altres, la
injustícia, la desigualtat en el re-
partiment dels béns i les oportu-
nitats entre les persones i els po-
bles, la ignorància, els prejudicis,
la insolidaritat, la indiferència i la
crisi dels valors.

L’any 1982 es va realitzar la pri-
mera campanya de Mans Unides

a Andorra, seguint l’esperit de
l’organització no governamental
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’en-
titat són finançar projectes de
desenvolupament (educatius, so-
cials, sanitaris i agropecuaris),
principalment a països de l’Àfri-
ca, de l’Àsia i de l’Amèrica llatina.
L’objectiu dels projectes és millo-
rar les condicions de vida de les
poblacions.

És possible col·laborar amb
Mans Unides durant tot l’any,
aportant donatius als comptes
bancaris que l’ONG té oberts a les

principals entitats financeres del
país. També es pot fer una apor-
tació econòmica a la col·lecta de
Mans Unides organitzada durant
el mes de febrer. Així mateix,
també hi ha la possibilitat de par-
ticipar a les diferents activitats i
campanyes promogudes des de
Mans Unides. 

El voluntariat és la base del tre-
ball de tots els membres de l’e-
quip de Mans Unides. Els fons de
finançament provenen de dona-
tius i de les diferents activitats re-
alitzades. 

Mentre dura la campanya, que
és durant el mes de febrer, Mans
Unides es beneficia de la partici-

M

MANS UNIDES

L’ACTIVITAT DE
L’ONG A ANDORRA
ES REMUNTA A
L’ANY 1982
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pació d’escoles de dansa, de
grups musicals, d’esbarts…, la
disponibilitat de sales comunals i
parroquials, i la col·laboració dels
mitjans de comunicació. 

Quan finalitza la campanya, el
diners recollits són enviats als
responsables dels projectes des
d’Andorra directament. Poste-
riorment, es fa un seguiment acu-
rat de la bona marxa dels projec-
tes finançats.

Mans Unides treballa amb or-
ganitzacions molt diverses, des
de congregacions religioses o
parròquies fins a ONG d’àmbit
regional i entitats de finalitat so-
cial. 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 projectes, justificant la
seva necessitat i la població be-
neficiària.

Quan es fa arribar un projecte,
Mans Unides l’estudia acurada-
ment, un especialista l’assessora i
contrasta la informació. Un cop
realitzat aquest pas, la junta de
Mans Unides avalua el projecte,
que se sotmet a votació. Quan el

projecte queda aprovat el sol·lici-
tant rep la confirmació i després
de la campanya s’envien els di-
ners necessaris per posar-lo en
marxa.

Durant la darrera campanya,
Mans Unides va aconseguir re-
captar més de 140.000 euros, en-
tre aportacions particulars, les
institucionals i el que es va recap-
tar a les diferents activitats.

EN LA DARRERA
CAMPANYA ES VAN
RECAPTAR MÉS DE
140.000 EUROS

CAMPANYA 
DEL 2022

A MÉS

Aquest any la campanya
de Mans Unides s’ha re-
duït a un sol acte, ja
que les mesures sanità-
ries no permetien orga-
nitzar esdeveniments
més multitudinaris, com
ara la vetllada de dejuni,
l’aplec d’esbarts o el
concert de corals. D’a-
questa manera, es va
realitzar un cinefòrum
amb la projecció del film
Adú, dirigit per Salvador
Calvo. La pel·lícula rela-
ta el periple d’un nen
camerunès en el seu in-
tent d’arribar a Europa
a la cerca d’una vida
millor.
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a missió de l’Asso-
ciació Música per
Viure Judit Ribas és
millorar les vides
dels nens i joves de

l’Amèrica Central i el Carib a tra-
vés de la pràctica de la música. La
idea va néixer el 2011 de les mans
d’amics i familiars de la Judit Ri-
bas, i pel camí s’hi han anat invo-
lucrant més persones d’Andorra,
Espanya i Nicaragua que com-
parteixen la mateixa visió. L’enti-
tat creu que la música, a més de
ser una eina de creixement per-
sonal, també és un element clau
per a la cohesió social.

La música és un art i una pràc-
tica que ens fa descobrir els nos-

tres propis límits i ens ajuda a ex-
pressar les nostres emocions.
Mentre l’aigua, el menjar i l’aixo-
pluc ens fan sobreviure, la músi-
ca ens fa viure.

La música pot ser una eina per
ensenyar habilitats essencials per
a la vida com la concentració, la
independència, el respecte i la
capacitat per solucionar proble-
mes. Tothom pot rebre aquests
beneficis sense importar el “ta-
lent” o les habilitats que tingui, i
seguir per un camí de creixement
personal fins on vulgui arribar. El
més important és que nens i jo-
ves descobreixin en la música
una activitat que els faci créixer,
els estimuli i els faci feliços.

Els objectius principals de l’As-
sociació Música per Viure Judit
Ribas són:

–Afavorir projectes de música a
la regió de l’Amèrica Central i el
Carib que tinguin una projecció
en les capes més populars de la
població, que facin servir la mú-
sica com a eina per al desenvolu-

pament social i personal dels
membres de la comunitat.

–Fomentar l’intercanvi amb els
joves d’Andorra i els països veïns,
ajudant-los a descobrir la dimen-
sió social i humana de la música.

–Donar continuïtat als estudis
artístics de les persones de l’Amè-
rica Central que es decideixin per

L

MÚSICA PER VIURE JUDIT RIBAS 

ES VOL MILLORAR
LA VIDA DE NENS I
JOVES DEL CARIB I
AMÈRICA CENTRAL

La música
com a eina
per créixer
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la música com a professió, mit-
jançant beques nacionals i inter-
nacionals.

Actualment, l’Associació Músi-
ca per Viure Judit Ribas finança i
organitza un projecte musical co-
munitari que es desenvolupa al
barri René Cisneros de Managua,
a Nicaragua. També col·labora
amb el Centre Cultural de la Ger-
manes de Sió a Managua finan-
çant les classes de música que
ofereixen al seu centre. A més, re-
alitza activitats a Andorra amb
l’objectiu d’involucrar més perso-
nes al projecte.

El René Cisneros és un barri
popular situat al centre de Mana-
gua. Està conformat per 26 illes
de terreny amb una població d’a-
proximadament 4.000 habitants.
El barri es va formar als anys vui-
tanta com un assentament urbà
que va acollir persones desplaça-
des per inundacions a la vora del
llac de Managua i també de l’èxo-
de rural del camp a la ciutat. Du-
rant els anys noranta la zona es va
anar organitzant a poc a poc: van
canalitzar les aigües negres, van
crear un pou d’aigua potable, una

pista de bàsquet, un petit centre
mèdic i una escola de primària.

Actualment al barri hi ha una
situació social molt complicada:
famílies desestructurades, aglo-
meració a les cases, violència in-
trafamiliar, abús sexual, alcoho-
lisme i drogoaddicció, baix nivell
educatiu, violència al carrer...

Aquesta situació afecta molt
negativament el desenvolupa-
ment dels infants i adolescents,
que sumen gairebé la meitat de la
població. Els nens pateixen de
baixa autoestima, manca d’afec-
te, manca de límits i, sobretot, en
el seu entorn no reben eines per
al desenvolupament emocional.

Els joves que han crescut en
aquest entorn de pobresa i vio-
lència no tenen expectatives de
futur: estan en alt risc d’exclusió
social, de caure en les bandes
violentes i les drogues.

Música per Viure vol millorar la
qualitat de vida dels infants i jo-
ves del barri René Cisneros. S’ofe-

reixen activitats de música gratuï-
tes totes les tardes de dilluns a di-
vendres per a alumnes d’edats
d’entre zero i divuit anys. Actual-
ment són més d’un centenar
d’infants els que participen en el
programa d’activitats.

Es fa servir l’aprenentatge de la
música com una eina per al crei-
xement personal dels infants. Ja
que l’objectiu són les persones i
la música només és un mitjà, no
es realitzen exàmens ni proves
d’accés. Tots els nens del barri
són benvinguts a les activitats
sense discriminació. L’associació
creu que totes les persones es po-
den beneficiar de la pràctica de la
música sense importar les habili-
tats que tinguin.

Mitjançant aquest projecte es
vol:

–Proporcionar un espai alegre,
sa i positiu on els nens se sentin
acollits i respectats.

–Transmetre valors útils per a
la vida: tolerància, respecte, com-
passió i solidaritat.

–Inspirar actituds positives:
motivació, autoestima, perseve-
rança, compromís i puntualitat.

–Ensenyar habilitats musicals
bàsiques per formar una base
musical sòlida.

–Donar eines perquè els alum-
nes siguin musicalment indepen-
dents, treballant amb instru-
ments reciclats.

–Involucrar les famílies i la co-
munitat en el procés de desenvo-
lupament dels infants.

EL PRINCIPAL
PROJECTE DE L’ENS
ES DESENVOLUPA
A NICARAGUA 

Tot l’equip
d’Electrofred Rosell

us desitja 
Bones Festes

Carretera d’Os de Civís (Aixovall). Edifici Electrofred Rosell, 
Sant Julià de Lòria

Telèfon: 843 903 - Telèfon d’urgències: 330 032
electrofred@andorra.ad
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l comitè nacional
d’Andorra per a l’U-
nicef es va constituir
l’any 1994 com a or-
ganització no gover-

namental, sense ànim de lucre,
per donar suport als objectius i al
mandat del Fons de les Nacions
Unides per a la Infància (Unicef).
La seva missió es basa a defensar
i promoure els objectius i els
principis de la convenció dels
drets de la infància, i aconseguir
que aquests drets es converteixin
en principis ètics perdurables i en
normes de conducta internacio-
nals, a la vegada que siguin consi-
derats part integrant del progrés
de la humanitat.

Unicef Andorra, que treballa en
projectes tant a dins com a fora
del Principat, obté els ingressos,
per un costat, de contribucions
voluntàries tant del sector privat
com de les administracions pú-
bliques. D’altra banda, els ciuta-
dans que hi vulguin contribuir
també poden fer-ho, o bé amb

donacions puntuals o fent-se’n
socis a través de la pàgina web
www.unicef.ad. La quota men-
sual mínima és de deu euros.

L’Unicef treballa per assolir els
següents objectius: 

–Defensar i promoure els ob-
jectius i els principis de la con-
venció dels drets de la infància.

–Mobilitzar els recursos sufi-
cients per finançar els programes
que es duen a terme en més de
150 països en vies de desenvolu-
pament.

–Donar resposta a les emer-
gències humanitàries que afec-
ten els infants i les famílies.

–Promoure la capacitat de par-

EL COMITÈ NACIONAL
D’ANDORRA PER A
L’UNICEF ES VA
CREAR L’ANY 1994

E

Protegir i ajudar els infants
PLA SEVA MISSIÓ ÉS DEFENSAR ELS OBJECTIUS DE LA CONVENCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA 

UNICEF ANDORRA
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ticipació dels infants i joves per-
què donin la seva opinió i es
responsabilitzin de totes les ac-
cions que els afecten de manera
directa.

–Promoure la solidaritat do-
nant a conèixer la situació dels
infants als països més pobres o
en situació de conflictes o emer-
gències, i comprometre perso-
nes, entitats i empreses perquè
donin suport econòmic per acon-
seguir que tots els infants del
món tinguin l’oportunitat per
tenir un desenvolupament inte-
gral.

Entre els projectes en què està
participant actualment Unicef
Andorra hi ha:

–Zàmbia: centres Insaka per a
la promoció de la primera infàn-
cia. Els centres Insaka promouen
bones pràctiques de criança en
termes de bona nutrició, salut,
cura responsable, i aprenentatge
a través del joc juntament amb
l’alfabetització d’adults.

–Projecte República Centrea-
fricana: suport al programa de
reintegració comunitària per a
infants prèviament associats a
grups armats a la República Cen-
treafricana. Es vol millorar l’en-
torn de protecció i el benestar
psicològic de 1.000 infants des-
plaçats assegurant la identifica-
ció, documentació, suport en el
trànsit, localització de la família,
reunificació i reintegració dels in-
fants alliberats de les forces i
grups armats. El projecte ha

aconseguit reunir més de 39.700
euros dels 75.000 previstos.

–Projecte Congo: millora de
l’estatus social de les poblacions
autòctones a Lékoumou. El pro-
grama contribueix a la millora de
l’estatus social i el coneixement i
el respecte dels drets humans de
les poblacions autòctones, per als

homes 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 pro-
tecció dels drets. La campanya ja
ha recollit més de 61.600 euros
dels 75.000 previstos.

–Projecte Bhutan: educació in-
clusiva de qualitat per als infants

amb discapacitat al Bhutan. Prop
de 110 professors que ensenyen a
les escoles amb un programa
SEN van rebre formació per am-
pliar coneixements i habilitats
per donar suport a nens amb dis-
capacitat i promoure l’educació
inclusiva. S’han recaptat 16.000
euros de l’objectiu de 75.000.

ELS PROGRAMES
DE L’UNICEF ES
DUEN A TERME EN
MÉS DE 150 PAÏSOS



’Escola Especialitza-
da Nostra Senyora
de Meritxell
(EENSM) neix origi-
nàriament com a as-

sociació sense ànim de lucre el 12
de novembre del 1969. Des que
es va crear, s’ha dedicat exclusi-
vament a l’atenció integral de les
persones amb discapacitat del
Principat d’Andorra. Ofereix ser-
veis i programes en totes les eta-
pes de la vida: des del naixement
fins a l’edat adulta i la vellesa,
acompanyant i facilitant els su-
ports necessaris a la persona al
llarg del seu cicle vital.

Al llarg d’aquests anys, l’escola
s’ha anat transformant. Ha incor-

porat un nombre creixent d’u-
suaris i de treballadors i ha ofert
nous serveis que han augmentat
substancialment l’abast de les ac-
tivitats.

En aquest sentit, tant l’evolució
experimentada per l’associació
com la de l’entorn normatiu del
Principat d’Andorra van posar de
manifest la necessitat de dur a
terme canvis en la seva forma ju-
rídica, per adaptar-la a la nova re-
alitat i dotar-la de l’estructura
adequada per prestar els serveis
que té encomanats, de la millor
manera possible, tot mantenint el
seu objecte i finalitats.

Així, es va estimar convenient
convertir-la en una fundació pri-

L

FUNDACIÓ PRIVADA NOSTRA

Gràcies per tot allò que hem
compartit aquest any.

Atenció
integral als
discapacitats

SENYORA DE MERITXELL
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vada d’interès públic, perquè
aquest tipus d’entitat compta
amb una base patrimonial que
permet anar més enllà del recor-
regut dels fundadors o associats i
executar sense obstacles projec-
tes de llarga durada.

Fruit d’aquesta voluntat, el
maig del 2018 es va aprovar en
assemblea general extraordinària
dissoldre l’associació de l’Escola
Especialitzada Nostra Senyora de
Meritxell. El 16 de juliol es va ad-
metre a tràmit el projecte de llei
de la Fundació Privada Nostra
Senyora de Meritxell i els seus es-
tatuts, que van ser aprovats en la
sessió del Consell General del 17
de gener del 2019. I el 27 de juny
es va signar l’escriptura de cessió
global d’actiu i passiu i liquidació
i extinció de l’associació de l’Es-
cola Especialitzada Nostra Se-
nyora de Meritxell i van quedar
constituïts la Fundació Privada
Nostra Senyora de Meritxell
(FPNSM) i el seu primer patro-
nat.

L’entitat s’ha convertit en el
principal prestador de serveis al
Govern d’Andorra per a l’atenció

de persones amb discapacitat,
col·laboració que s’ha anat regu-
lant mitjançant convenis entre
l’executiu, la Caixa Andorrana de
Seguretat Social i la mateixa fun-
dació. Les persones ateses poden
beneficiar-se d’un ampli ventall
de serveis, programes i presta-
cions socials, sociosanitàries,
educatives i laborals en el marc
d’un model d’atenció integral i
centrada en la persona adreçades
a potenciar al màxim el seu des-
envolupament dins d’una socie-
tat inclusiva.

La fundació compta amb un
equip de professionals compro-
mesos amb les persones amb dis-
capacitat i les seves famílies, i
amb la missió i els valors que
guien l’entitat. El model d’atenció
integral i centrada en la persona
(AICP) comporta disposar de di-
ferents perfils professionals espe-
cialitzats, per donar resposta a les
necessitats de les persones ateses
i acompanyar-les en l’assoliment
dels seus objectius. Cada persona
atesa disposa d’un equip multi-
disciplinari que vetlla cada dia
per millorar la seva qualitat de vi-
da. Tot el personal que treballa a
la fundació, amb independència
de si és o no d’atenció directa, es-
tà format en aquest model d’a-
tenció, requisit indispensable per
formar part de l’entitat i entendre
i contribuir a la seva finalitat, tal
com s’estableix a la Llei de la Fun-
dació Privada Nostra Senyora de
Meritxell i als seus estatuts.

CADA PERSONA
ATESA TÉ AL SEU
ABAST UN EQUIP
MULTIDISCIPLINARI

SPC



àritas és la ins-
titució bàsica,
encara que no
l’única, de la
sol·licitud de
les Esglésies
d i o c e s a n e s

pels pobres i marginats. És una
entitat sense ànim de lucre i el
seu finançament és sobretot pri-
vat. Està formada per voluntariat
i professionals, i acompanya els
sectors socials més desafavorits,
caminant amb la triple missió de
denunciar, anunciar i transfor-
mar. 

Càritas és part essencial de
l’Església, i ajuda tothom sense
tenir en compte la religió, la na-
cionalitat, el gènere o l’ètnia dels
beneficiaris. Els seus objectius
principals són: 

–Ajudar en la promoció huma-
na i en el desenvolupament inte-
gral de les persones. 

–Sensibilitzar la societat. 

–Promocionar la justícia social.
Càritas Parroquial de Sant Julià

de Lòria es defineix com una or-
ganització modesta, amb relati-
vament pocs mitjans, però “amb
molta il·lusió i esperit de servei”.
L’entitat compta avui dia amb
més d’una vintena de voluntaris,
tots al servei de la comunitat lau-
rediana, que es mostren oberts a
tothom. Els mitjans dels quals
disposa l’organització provenen
de les aportacions d’una vuitan-
tena de socis i dels donatius de
diverses persones i empreses de
la parròquia. El seu objectiu i la

il·lusió és acompanyar i ajudar
tant com sigui possible totes les
persones i famílies lauredianes
que passen per dificultats. 

Càritas ofereix diferents tipolo-
gies d’ajudes:

–Atenció personal directa: in-
clou des d’atenció al despatx per
a informació i consultes, fins
acompanyament i visita a perso-
nes grans, malaltes o que viuen
soles, passant per classes perso-
nalitzades de reforç escolar per a
infants o mediació en assistència
jurídica o psicològica. 

–En espècie: ajuda alimentària
amb el banc d’aliments o adquisi-
ció directa. Gràcies a un conveni
amb River Centre Comercial, Cà-
ritas facilita a les persones que ho
necessiten unes targetes amb les
quals poden adquirir-hi aliments
frescos (carn, peix, verdures, ous,
etc.), sense que la targeta delati la
naturalesa solidària de la com-
pra. River n’assumeix la despesa

fins a 500 euros mensuals i la res-
ta és a càrrec de Càritas. Així ma-
teix, també se subministren pro-
ductes d’higiene personal, neteja
domèstica i per a nadons, roba,
joguines per al dia de Reis... 

–Pagament de despeses: Càri-
tas ajuda a fer front al pagament
de lloguers de pisos i entrades de
nous contractes, a pagar inter-
vencions mèdiques i ortopèdi-
ques, a abonar la factura de sub-
ministrament elèctric domèstic,
despeses puntuals d’estudis uni-
versitaris o de colònies, de llibres
i material escolar... 

–Mediació en ajudes externes:
Càritas Parroquial tramita les aju-
des i donacions fetes per perso-
nes de la parròquia a favor d’ins-
titucions estrangeres o
internacionals amb motiu de di-
verses campanyes. 

Podeu ajudar Càritas de diver-
ses maneres: 

–Fent-vos voluntari/a: és la for-
ma més directa i personal d’im-
plicar-se en el projecte. 

–Fent-vos soci: podeu fixar
l’import, per petit que sigui, i la
seva periodicitat. 

–Si no podeu ser voluntari ni us
ve bé ser soci, sempre tindreu
ocasió de fer un donatiu ocasio-
nal i de la quantitat que vulgueu.

–També podeu fer un donatiu
en espècie al rebost solidari. Han
de ser aliments perdurables i en-
vasats. També es poden donar
productes d’higiene personal i de
neteja. Aquests donatius poden
portar-se al despatx de Càritas.

C

Il·lusió i esperit de servei

CÀRITAS PARROQUIAL DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

S’OFEREIX SUPORT A
PERSONES I
FAMÍLIES QUE
PASSEN DIFICULTATS

PUNA VINTENA DE VOLUNTARIS FAN POSSIBLE
AQUEST PROJECTE SOLIDARI LAUREDIÀ

PS’HI POT COL·LABORAR AMB VOLUNTARIAT,
ASSOCIANT-SE O REALITZANT APORTACIONS

HI HA DIFERENTS
TIPUS D’AJUDES EN
FUNCIÓ DE LES
NECESSITATS
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a Federació Andor-
rana d’Esports
Adaptats (Fadea) és
un ens sense ànim
de lucre que lluita

per la igualtat de condicions a
l’hora de practicar esports. Per ai-
xò, vol facilitar l’accés a un gran
ventall de disciplines esportives a
persones que pateixen discapaci-
tats motrius o sensorials, i fins i

tot paràlisi cerebral. La Fadea tre-
balla per donar suport a tothom
que vulgui practicar l’esport
adaptat amb la màxima qualitat i
seguretat, tenint presents els re-
cursos i adaptacions existents al
nostre entorn. Els federats tenen
a l’abast una gran varietat d’es-
ports adaptats en tots els àmbits,
des d’esports de base fins a espe-
cialitats d’alta competició. A par-

tir de les demandes i necessitats
dels seus membres, la Fadea ofe-
reix els recursos i adaptacions

adients a les característiques de
cada persona, i també l’acom-
panya en el procés d’aprenentat-
ge, donant-li suport en tot allò
que sigui necessari. La federació
té molt clar que en l’àmbit espor-
tiu no hi ha límits ni barreres, que
la motivació i la força de voluntat
són eines clau per aconseguir
grans reptes i que qualsevol acti-
vitat es pot adaptar.

Per aquest motiu, obre les por-
tes des del primer moment a la
persona que vol fer esport i atén
les necessitats especials durant
tot el procés d’aprenentatge. La
Fadea va observant dia a dia l’e-
volució dels federats, i té exem-
ples reals de persones que van
iniciar-se en esports de base i ac-
tualment es troben practicant es-
ports d’alta competició.

ES FACILITA L’ACCÉS 
A UN GRAN VENTALL
DE DISCIPLINES

L
Practicar esport sense barreres

FADEA

C. Bra. Riberaygua, 42, baixos · Andorra la Vella · Telèfon: 861 111

Us esperem per passar junts una bona estona
en un ambient càlid i familiar
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