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L’EENSM continua amb el ferm compromís, sempre amb la persona, de 
millorar-li la seva qualitat de vida, com a eix principal de les seves 
actuacions. 

Ens desenvolupem impulsant el model d’Atenció Integral i Centrat en la 
Persona que, progressivament, va impregnant tota la institució i dóna 
sentit a una nova manera de fer. Els serveis es posen a disposició de les 
persones i les activitats es dissenyen entorn de les seves preferències i 
participació en la comunitat. 

Facilitem el ple desenvolupament de la persona comptant amb un 
equip humà que creix amb formació i recursos per assumir els nous 
reptes, compartint els principis i valors de la Institució.

Apostem per les noves tecnologies i metodologies de treball, perquè el 
nostre repte és situar-nos com un centre de referència en matèria 
d’atenció a la discapacitat, i en aquest sentit, fem recerca de les últimes 
novetats. Per exemple, la nostra última adquisició anomenada “My Room” 
ha permès que les persones amb més dependència puguin gaudir 
d’experiències sensitives de benestar que sense aquest suport són 
impensables.

Anem avançant i per tant  ampliant la nostra oferta de serveis, el 
programa “Fent Camí” adreçat als joves en etapa prelaboral concreta la 
voluntat de crear nous itineraris que puguin resoldre les inquietuds dels 
joves i de les seves famílies.

Ens reformulem, per aquest motiu, la nostra incorporació al Servei 
d’Ocupació d’Andorra com a prestador servei, ens posiciona com a 
experts en la matèria contribuint en el desenvolupament de les noves 
línies estratègiques en polítiques d’ocupació.

Construïm uns entorns de més qualitat amb espais agradables de 
convivència que generen la il·lusió de compartir. El juliol del 2016 
s’inicien les obres d’ampliació i reforma de la Residència Albó amb 
l’objectiu de crear unes millors condicions de vida per a les persones que 
en formen part. Es tracta d’oferir una veritable llar dins un ambient 
familiar.

Ens cohesionem perquè la responsabilitat social compartida facilita la 
consecució de les nostres �tes. La col·laboració de les Institucions 
Públiques, Entitats Col·laboradores i la Societat Civil en general possibili-
ta el desenvolupament del nostre projecte i la millora contínua de la 
nostra atenció en el respecte a la dignitat i dret de les persones amb 
discapacitat.

Només em queda donar les gràcies a la societat andorrana per estar a 
prop nostre.

Mª Pilar Díez Betriu

LA CARTA DE LA PRESIDENTA
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Amb l’autorització del Consell General del 12 de novembre de 1969 es 
constitueix l’Associació “Escola Especialitzada Nostra Senyora de 

Meritxell”, dedicada des dels seus inicis a �nalitats socials envers les 
persones amb discapacitat. 

L’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) és una 
entitat privada, sense ànim de lucre, que atén les persones amb 

discapacitat en totes les etapes de la seva vida, des del seu naixement 
�ns a l’edat adulta i la vellesa. 

En aquest sentit, per conveni amb el Govern d’Andorra i la Caixa 
Andorrana de la Seguretat Social (CASS), l’EENSM proporciona un 

ampli ventall de serveis i prestacions comptant amb els recursos 
especialitzats per a l’aprenentatge, l’estimulació terapèutica i l’ocupació 

laboral amb l’objectiu de potenciar al màxim el desenvolupament de 
la persona amb discapacitat dins d’una societat inclusiva.

MISSIÓ:
MISSIÓ: L’EENSM contribueix a millorar la qualitat de vida de les 

persones amb discapacitat generant oportunitats per una vida plena i 
feliç. Promou des de la vessant d'una atenció integral i personalitzada, 

l’autodeterminació i la inclusió en la societat partint del respecte a la 
seva dignitat i els seus drets i preferències, així com la seva participació 

efectiva i la dels familiars o tutors que en són responsables.

VALORS:
Respecte, dignitat, inclusió, ètica, 

transparència, igualtat d’oportunitats, 
autodeterminació, sensibilització,

professionalitat, honestedat,
con�dencialitat i compromís...  

L’ESCOLA ESPECIALITZADA
NOSTRA SENYORA DE MERITXELL



L’EENSM és una associació sense ànim de lucre regida per una Junta 
Rectora que, subjecta al compliment dels seus Estatuts,  vetlla pel 
compliment de la missió de la Institució. 

Cada any la Junta Rectora convoca l’Assemblea General de Socis, que 
està formada pels familiars o tutors dels usuaris de l’EENSM, pels 
socis protectors com ara entitats o particulars que col·laboren amb 
les seves quotes, i �nalment pels socis d’honor que siguin proposats 
per la Junta Rectora.

LA JUNTA RECTORA
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Presidenta:  Sra. Maria Pilar Díez 
Vicepresident:  Sr. Pedro Alberca
Tresorer:  Sr. Joan Josep Llinàs
Secretari:  Sr. Antoni Riestra
Representant del Ministeri d'Afers Socials: Mercè Pascual i Xavier Cañada.
Representant del Ministeri d’Educació:  Sra. Marie Pagès
Representant del Bisbat d’Urgell:  Sr. David Claverol
Representants dels pares:  Sra. Àngels Colell i Sr. Jordi Cuberes
Vocal:  Sra. Montserrat d’Areny-Plandolit



JUNTA RECTORA

ORGANIGRAMA

ATENCIÓ RESIDENCIAL
· Servei de Residència i Respir Albó Sra. Elisabeth Tugues, etugues@eensm.info
 Sra. Irene Jiménez, ijimenez@eensm.info
 Sra. Eva Garcia, evgarcia@eensm.info 
 

ATENCIÓ DIURNA
· Servei d'Estimulació Precoç Impuls - Impuls Bressol  Sra. Montse Seivane, mseivane@eensm.info
· Servei d'Educació Especial i Esplai EDES 
 
 
· Centre Ocupacional i Esplai "Taller Xeridell"                  Sr. Òscar Fernández, ofernandez@eensm.info
 Sra. Dolors Martínez, dmartinez@eensm.info

· Servei Centre de dia i Extensió horària Sra. Elisabeth Tugues, etugues@eensm.info
 Sra. Irene Jiménez, ijimienez@eensm.info
 Sra. Eva Garcia, evgarcia@eensm.info

ATENCIÓ PER A L’OCUPACIÓ
· Servei d'Inserció Laboral "Agentas" (fins al 2016)                Sr. Òscar Fernández ofernandez@eensm.info
· Programa  prelaboral "Fent Camí"                                      Sra. Dolors Martínez dmartinez@eensm.info

ÀREA DE GESTIÓ
· Finances i serveis compartits Sra. Àngels Zamorano, azamorano@eensm.info  

· Recursos humans  Sra. Ruth Ponce, rponce@eensm.info

· Departament tècnic  Sra. Agatha Moya, amoya@eensm.info
   
· Prestacions de serveis: 
     · Suport especialitzat als centres educatius  "Progrés" Sra. Agatha Moya, amoya@eensm.info
  Sra. Maite Calzada, mcalzada@eensm.info 
 
     · Suport especialitzat al Servei d'Ocupació d’Andorra Sr. Òscar Fernández, ofernandez@eensm.info
     
     · Programa de vida independent "Me'n vaig a casa meva" Sra. Elisabeth Tugues, etugues@eensm.info
 Sra. Irene Jiménez, ijimenez@eensm.info

     · Suport especialitzat als esplais "Integra" i "Integra Plus" Sra. Ruth Ponce, rponce@eensm.info 

DIRECCIÓ GENERAL
Sra. Céline Mandicó - cmandico@eensm.info



ESTIMULACIÓ PRECOÇ IMPULS
IMPULS BRESSOL

Atenció especialitzada mitjançant els suports tècnics i terapèutics 
necessaris per afavorir el desenvolupament dels infants de 0 a 6 anys 
potenciant la màxima inclusió en els diferents medis: el familiar, 
l’escolar i el social.

EDUCACIÓ ESPECIAL EDES
Programa d’activitats socioeducatives i terapèutiques dirigit a infants 
i adolescents que requereixen d’un suport intens i generalitzat i una 
atenció sociosanitària.

SERVEI INSERCIÓ I OCUPACIÓ LABORAL
TALLERS OCUPACIONALS XERIDELL
Centre ocupacional que s’adapta a la individualitat de cada persona 
proporcionant un programa d’activitats laborals, ocupacionals i 
terapèutiques tot potenciant la inclusió social.

AGENTAS
Agència de treball amb suport que busca llocs de treball i                
proporciona les eines necessàries per facilitar la inserció laboral en 
empreses ordinàries dels usuaris. Aquest servei es reformula a 
partir del juliol del 2016 com una prestació de servei al mateix 
Servei d’Ocupació d’Andorra. 

PROGRAMA PRELABORAL “FENT CAMÍ”
Estructura formativa prelaboral adaptada als joves d’entre 16 i 21 
anys en procés d’inserció laboral que facilita la transició del món 
educatiu a l’entorn professional.

CENTRE DE DIA
Programa  d’activitats socioeducatives i terapèutiques que              
complementa el servei residencial amb l’acolliment diürn de les 
persones adultes amb un grau de dependència signi�catiu, també 
acull a usuaris externs.

RESIDÈNCIA I RESPIR ALBÓ
Acolliment residencial per a persones que necessiten suports 
generalitzats.

Llar-residència per a persones amb autonomia o dependència lleu.

Acolliment temporal a la Residència l’Albó per millorar la qualitat de 
vida de les famílies cuidadores.

SERVEI EXTENSIÓ HORÀRIA
Programa d’activitat de les 17h a les 19h, de dilluns a divendres, 
adreçat a les persones ateses des dels diferents serveis diürns de 
l’EENSM.

ESPLAIS
Programa d’activitats lúdicoesportives, per a infants i joves �ns a 21 
anys que estiguin en els serveis d’Edes i Xeridell, es fan durant els 
períodes de vacances de Nadal, Setmana Santa i tot el mes d'agost.

SERVEIS I PROGRAMES DE L’EENSM
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SUPORTS ESPECIALITZATS ALS
CENTRES EDUCATIUS “PROGRÉS”

Conjunt de suports tècnics i terapèutics adreçats als centres escolars 
dels diferents sistemes i nivells educatius, per a facilitar l’escolaritza-
ció inclusiva i contribuir al ple desenvolupament dels alumnes amb 

discapacitat.

SUPORT ESPECIALITZAT AL SERVEI
D'OCUPACIÓ D’ANDORRA

Conjunt de suports tècnics adreçats al Servei d’Ocupació per a 
facilitar la inserció laboral de les persones amb discapacitat. 

SUPORT ESPECIALITZAT ALS ESPLAIS 
"INTEGRA" I "INTEGRA PLUS

Suport en les activitats de lleure organitzades des de la comunitat en 
períodes de vacances escolars, està destinat a infants i joves �ns als 

18 anys amb necessitats especí�ques.

PROGRAMA DE VIDA INDEPENDENT 
"ME'N VAIG A CASA MEVA"

Suport personal i acompanyament a les persones majors d’edat amb 
discapacitat que desitgen iniciar un projecte de vida independent.

LES PRESTACIONS DE SERVEIS DE L’EENSM

PRESTACIONS DE L’EENSM

·  Intervencions educatives especialitzades
· Intervencions psicològiques

· Intervencions d’infermeria
· Fisioteràpia
· Logopèdia

· Teràpia ocupacional
· Entrenament laboral: treball amb suport

· Activitats laborals 
· Activitats ocupacionals

· Activitat físiques i esportives
· Activitats socials i lleure

· Suport en les Activitats de la Vida Diària (AVDS) 
· Acompanyament al transport

· Atenció i orientació a les famílies 
 

També tenim servei de menjador per aquells usuaris que
ho requereixin.

  

EXCLUSIVES ALS RESIDENTS DE LA RESIDENCIA L’ALBÓ:

· Intervencions mèdiques
· Allotjament i manutenció permanent i de respir

· Bugaderia 



USUARIS PER SERVEIS/PROGRAMES

IMPULS
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TOTAL PERSONES ATESES
AL TANCAMENT DE L’EXERCICI

311

12 · 2012 12 · 2013 12 · 2014 12 · 2015 12 · 2016

335
373

417
451



· Desenvolupament del model d’AICP i
del model d’Atenció Centrat en les Famílies i

en els Contextos Naturals.

 · Projecte d’ampliació i reforma
de la Residència l’Albó.

 · Creació del nou programa
“Fent Camí”. 

LES NOSTRES FITES I ACCIONS

El desenvolupament del model d’Atenció Integral i Centrada en la 
Persona, d’ara endavant AICP, és el principal objectiu estratègic 

de la Institució. El seu marc teòric sustenta totes les nostres 
actuacions i fa que l’organització estigui al servei de la persona 

preservant la seva dignitat i promocionant la seva autonomia i 
independència. El paper i la implicació de la persona, la seva 
família i la comunitat és clau per poder desenvolupar aquest 
paradigma i tenir un coneixement de la persona i de la seva 

història de vida. 

L’avaluació integral multidisciplinària permet de�nir el per�l 
personal de la persona i de les seves necessitats terapèutiques               

i de suport.

El pla individual d’atenció es basa en les habilitats, capacitats
i preferències. Per la seva elaboració es compta amb la

participació de la família. 

El canvi de rol professional: passem de la posició d’experts a la 
�gura dels facilitadors compromesos a aconseguir els desitjos i 

donar oportunitats a la persona.

EL NOSTRE MODEL D’ATENCIÓ

SEGUIDAMENT PRESENTEM
LES NOSTRES FITES I ACCIONS



SERVEI D’ESTIMULACIÓ PRECOÇ
En procés de canvi cap a un model d’Atenció Centrat en la Família i 
els Contextos Naturals. Les intervencions se centren en les rutines de 
l’infant i en donar poder a les famílies i les persones de referència en 
els entorns naturals. 

El programa d’Atenció i Intervenció Psicoeducativa per les Famílies 
es reformula amb un nou abordatge d’atenció que es dóna als 
domicilis.

SERVEI OCUPACIONAL
En els tallers ocupacionals Xeridell, s’inicien les assemblees d’usuaris 
i es programen les activitats ocupacionals tenint en compte els 
itineraris temàtics escollits per ells: Espai Artístic, Espai@, Espai Vida o 
bé Espai Verd.  

SERVEI RESIDÈNCIA ALBÓ I CENTRE DE DIA
Es consolida un grup de treball en el que participen usuaris,               
professionals i famílies per de�nir el procés d’implantació                     
del model AICP.

AVANCEM EN EL DESENVOLUPAMENT
DEL MODEL AMB REFERENTS EXPERTS
Angelines López , Membre de la Junta Rectora. 
Penélope Castejón, Directora tècnica.
FUNDACIÓN PILARES PARA LA AUTONOMÍA
Acompanyament i assessorament al grup que treballa per la implan-
tació del model a la Residència Albó i al Centre de dia.

Margarita Cañadas, Dra. Atenció Primerenca
UNIVERSITAT CATÒLICA DE VALÈNCIA “SAN VICENTE MÁRTIR”
Formació inicial a l’equip d’estimulació precoç i primeres accions de 
col·laboracions.

Míriam Páez, Directora tècnica 
CENTRE OCUPACIONAL BOGATELL
Primers contactes i visites al centre per iniciar la formació a l’equip de 
professionals del servei ocupacional.

LES PRINCIPALS ACCIONS
EN RELACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
DE L’AICP
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“Fent Camí” ofereix una estructura formativa prelaboral adaptada als 
joves d’entre 16 i 21 anys, en procés d’inserció laboral que facilita la 

transició del món educatiu a l’entorn professional.

S’ubica al Centre de Formació Professional d’Aixovall.

El programa s’inicia a l’octubre 2016 amb un total de 16 joves, la seva 
estructuració és la següent:

PROJECTE D'AMPLIACIÓ I REFORMA
DE LA RESIDÈNCIA DE L'ALBÓ

“

CREACIÓ DEL NOU PROGRAMA
“FENT CAMÍ”

Publicació BOPA de l’adjudicació a la UTE COPSA 
LOCUBSA, per un preu cert de 2.165.005 € amb un 

termini d’execució de 17,5 mesos.

Inici de les obres amb el reforçament de la estructura.

Reforma de la 2a planta, ampliació zona cuina i banys.
Inici construcció 6a planta, terrasses i preinstal·lació 2n 

ascensor.

Finalització 6a planta, inici col·locació façana ventilada i 
muntatge rampa evacuació.

FASE D’AVALUACIÓ I ORIENTACIÓ
Avaluació integral
De�nició del Per�l prelaboral
Elaboració PAI (competències i itineraris laborals 
segons els sectors de preferències del jove).

Inici de la reforma de la 5a planta.

PREVISIÓ FINALITZACIÓ OBRES.

JUNY
2016

ACOLLIDA

FASE DE CAPACITACIÓ
Formació teòrica i pràctica segons itinerari o sector 
laboral escollit pel jove: visites, experiències i 
pràctiques prelaborals en empreses ordinàries. 

FASE 1

FASE DE TECNIFICACIÓ
Formació en competències pròpies del lloc de 
treball, mitjançant estades formatives de llarga 
durada en empreses i formacions més especi�ques.

FASE 2

INSERCIÓ LABORAL ORDINÀRIA
Derivació al Servei d’ocupació per la recerca de
lloc de treball.

FASE 3

JULIOL
2016

AG/DES
2016

GE/ABR
2017

MAIG
2017

GENER
2018
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ACCIONS D’ATENCIÓ A LA PERSONA

Col·laboració dels alumnes de segona ensenyança de l’Escola Andorrana de 
Santa Coloma per dissenyar la imatge de la tassa commemorativa del Dia 
Internacional de les persones amb discapacitat. L’Aina Oriol és la creadora 
de la imatge de la tassa, i de l’obra que també il·lustra aquesta memòria.

Edició del calendari 2017 “La natura a través de la nostra mirada” amb 
la col·laboració del fotògraf, Sr. Jaume Riba, 15 joves participants, amb el 
patrocini de Reig Capital Group i Anyós Park.  

Creació de postals de Nadal realitzades íntegrament als tallers ocupacio-
nals per posar en valor les capacitats i talents dels usuaris. El dibuix de 
l’Aina Barón, ha estat la imatge de Nadal de la Institució. 

Difusió dels articles elaborats als tallers ocupacionals amb la publica-
ció d’un nou catàleg, la participació a la 38a Fira d’Andorra la Vella i a les 
jornades d’emprenedoria de la Seu d’Urgell, i l’ampliació dels punts de 
venta dels articles de Xeridell gràcies a la col·laboració de Roca&Ribes 
que ens ha cedit un nou espai d’exposició i venda i l’espai solidari de CCA.

ACCIONS DE DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Foment de la participació dels residents de l’Albó en les activitats 
d’oci, assistència a tots els partits del Bàsquet Club MoraBanc, 
gràcies al nou conveni de col·laboració amb Andorra Telecom.

Increment de la participació dels residents en les activitats i sortides 
organitzades des de l’Associació “Hi Arribarem”.

Augment d’activitats d’oci i lleure amb participació segons els 
interessos i preferències de les persones ateses: Campus Marc 
Bernaus, Cirque du Soleil, Hi Arribarem, Solidari Ultra Trail, Andorra Kids Film 
Festival i la rua de Carnestoltes.

ACCIONS DE PROMOCIÓ DE L’OCI

Metodologies de treball més interactives i participatives. S’ha 
incorporat el robot social PLEO, per treballar aspectes com ara la respon-
sabilitat, l’empatia, la comunicació i els vincles afectius amb els més petits 
esdevenint la mascota del servei d’estimulació precoç. Tambè s’ha 
adquirit una pantalla tàctil per ampliar el tipus  de material i l’estil 
d’aprenentatge gràcies al format interactiu, creatiu i atractiu.                                           

Adquisició del sistema multi sensorial “My Room" dissenyat per 
desenvolupar l’autonomia personal i l’oci en adults amb discapacitat  cara 
oferir vivències sensorials, que els fa partícips actius de l’activitat que 
estan realitzant.

Noves oportunitats, la col·laboració amb la Fundació ONCA a través 
del projecte MUSICA’T, ha permès als participants escoltar música de 
qualitat en directe, al mateix temps que han pogut experimentar, tocar i 
crear conjuntament amb els músics de l’ONCA.

Adequació dels espais, amb l'inici de l'ampliació i reforma de la Residència 
l’Albó. S’han fet adaptacions organitzatives per garantir el funciona-
ment i la convivència dels residents i s’han organitzat assemblees 
d’usuaris i reunions amb les famílies per fer-los partícips dels canvis.



Model d’Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP) 90%

Formació en Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) 25%

Intervencions sociosanitàries 33%

Intervencions psicoeducatives 32%

Intervencions en l’àrea d’integració i ocupació laboral 13%

Prevenció riscos laborals i altres 7%

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

ACCIONS FORMATIVES

ESTADES FORMATIVES

Total treballadors al tancament de l’exercici

L’EENSM ha acollit durant el 2016, 5 alumnes de diferents centres 
educatius de Formació Professional o universitaris tant a nivell 

nacional com internacional:

Universitat de Toulouse, Estudis de Psicologia 2

Institut de Prades, CAI 1

IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell,
Cicle Formatiu de Grau Superior en
Atenció a persones en situació de dependència 1

Centre de Formació Professional d’Aixovall, Professions
sanitàries i socials 1

SOM UN EQUIP

151
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RELACIÓ DE CONVENIS AMB INSTITUCIONS I ENTITATS

FEM XARXA

Acord de col·laboració entre l'EENSM i la Universitat d'Andorra 
(2005).

Conveni de col·laboració entre l’EENSM i MoraBanc amb la “targeta 
solidària” (2010).

Conveni de col·laboració entre l’EENSM i el Consell General (2013).

Conveni de col·laboració amb la Fundació Jacqueline Pradère i la 
societat mercantil P.R.E.S.A. (titular dels restaurants McDonald’s a 
Andorra) (2013).

Conveni de col·laboració entre Govern-EENSM-Carisma per a la 
reutilització dels residus i el foment de la inserció laboral de 
persones amb discapacitat (2014).

Conveni de col·laboració entre Carisma i Agentas per a la creació i el 
desenvolupament de botigues benè�ques al Principat d’Andorra 
amb l’objectiu de recol·lectar, arranjar i vendre objectes de segona 
mà de particulars, entitats privades i deixalleries del Principat 
d’Andorra (2014).

Conveni de prestacions de serveis assistencials sanitaris del SAAS a 
l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (2015).

Conveni de col·laboració entre el Comú d’Andorra la Vella i l’Escola 
Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell per fomentar la partici-
pació i la integració de les persones amb discapacitat en serveis, 
recursos i activitats comunals (2015).

Conveni de col·laboració entre la Societat explotadora del Camp de 
Neu de la Rabassa S.A i l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de 
Meritxell (2015).

Conveni de col·laboració entre el Comú d’Andorra la Vella i l’Escola 
Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell per promoure la inserció 
laboral de les persones amb discapacitat en l’àmbit de la restaura-
ció (2015).

Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Catalana 
Síndrome de Down i l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de 
Meritxell (2015).

Conveni de col·laboració entre l’Escola Especialitzada Nostra 
Senyora de Meritxell i l’Associació ICAP teràpia.

Renovació del Conveni precari  entre l’Escola Especialitzada Nostra 
Senyora de Meritxell i Special Olympics per a la utilització de les 
instal·lacions de l’EENSM i els vehicles de Special Olympics.



CONVENIS SIGNATS EL 2016

Conveni de col·laboració entre l’EENSM i Andbank.

Conveni de col·laboració entre Andorra Telecom i l’Escola Especialit-
zada Nostra Senyora de Meritxell.

Conveni de col·laboració entre Fundación Privada Planeta Imaginario 
i l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell.

Conveni de col·laboració entre el Govern d’Andorra i l’Escola 
Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell relatiu al                            
Programa “Fent Camí”.

ALTRES COL·LABORACIONS

PATROCINADORS DE PROJECTES O INICIATIVES:

· Andbank

· Reig Capital Group 

· Anyós Park 

COL·LABORADORS O PROMOTORS D’ACTIVITATS:

· Andorra Turisme (Cirque du Soleil) 

· Fundació Crèdit Andorrà ONCA Social 

· Campus Marc Bernaus 

· Bàsquet club MoraBanc Andorra 

· Associació “Hi arribarem” 

· Andorra Ultra Trail Vallnord 

· Comú de La Massana (Cos de Voluntaris per la Natura)

· Fundació Jacqueline Pradère

· McDonald’s

· Per segon any consecutiu hem comptat amb la col·laboració de 
caràcter sanitari, de la clínica dermatològica Dermandtek ,  d’una 
clínica dental privada i de Salut Escolar (SAAS).
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som a la
comunitat



FEBRER
Es signa un conveni de col•laboració 

amb Andorra Telecom per fomentar la 
participació dels residents de l’Albó a 

tots els partits del Bàsquet Club 
Morabanc Andorra.

GENER 
Andbank i l’EENSM signen un conveni 
de col•laboració que dóna suport a les 

accions que es realitzen als Tallers 
d’Ocupacionals Xeridell. 

GENER
Els infants del servei d’Estimulació 

precoç reben un robot interactiu per 
treballar aspectes com ara la responsa-

bilitat, l’empatia i els vincles afectius. 

GENER 
Les sortides a la neu també formem 

part de les activitats que fem a 
l’hivern.

 FEBRER
Les persones ateses gaudeixen amb 

experiències sensorials.

 FEBRER
La Rua de Carnestoltes de la parrò-
quia és un acte festiu en el qual les 

persones dels diferents serveis 
ballen i participen de la comunitat, 

aquest any la temàtica era “Rio 2016”.
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MARÇ
Centre Comercial Andorrà (CCA) 
inaugura l’Espai Solidari amb una 
secció exclusiva per 
comercialitzar articles creats per 
�nalitats socials, i on els productes 
de Xeridell també hi han                      
estat presents.

ABRIL
La Confederació Empresarial Andorrana 
(CEA), amb al seu donatiu, se suma a les 
accions per impulsar el programa “Fent 
Camí” per a joves d’entre 16 i 21 anys 
que busca a preparar-los per trobar 
feina de manera exitosa.

ABRIL
Participació a la Fira de Sant Jordi, 
amb la venda de productes elaborats 
als tallers ocupacionals Xeridell.

MAIG
Un any més, la clínica dermatològica 
DERMANDTEK ha fet un seguiment, 
de manera altruista, de les persones 
ateses a la nostra Institució. Ha 
visitat a 60 usuaris versus els 20 de 
l’any passat.

MAIG
Andbank descobreix la placa que posa 
de manifest el suport  que aquesta 
entitat �nancera dóna als tallers 
ocupacionals, Xeridell.

MAIG
El Rotary Club, amb la col•laboració de 
la Creu Roja Andorrana, fa entrega d’un 
aparell que diagnostica i tracta les 
aturades cardiorespiratòries.



JULIOL
La Fundació ONCA a través del projecte “Música i creativitat” dóna la oportunitat 

a les persones ateses de viure noves experiències.

JUNY
Aquest any també hem comptat amb 

col·laboració dels joves del Cos de 
Voluntaris per la Natura de la Massana 

per fer l’ampliació dels nostres horts 
urbans.

JULIOL
Un any més, els usuaris dels tallers 

ocupacionals Xeridell de l’EENSM 
han ofert l’espectacle de teatre i 

dansa que resumeix la il•lusió del 
treball de tot un any, davant de les 

seves famílies i amics.

JULIOL
Els residents de l'Albó participen en la 

Solidari Trail d'Ordino amb alegria i 
satisfacció.

JULIOL
Per quart any consecutiu, un grup 

d’usuaris han gaudir d’una tarda 
amb els artistes del “Cirque du Soleil”, 

per veure els entrenaments i 
compartir experiències amb aquests 

professionals vinguts                        
d’arreu del món.
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JULIOL
Aquest estiu dins el campus “Marc 
Bernaus” les persones dels diferents 
serveis han compartit il•lusions i 
experiències al voltant d’un mini 
partit de futbol. 

JULIOL
Els joves d’Edes fan una sortida de 
convivència a Queixans, un poble a 
prop de Puigcerdà, on van tenir 
l’oportunitat de gaudir d’un munt 
d’activitats a la natura.

JULIOL
Els infants més grans d’Impuls passen el dia a Naturlàndia coneixent els 
animals i gaudint de l’entorn.

AGOST
Fem vacances a Err, França, i apro�-
tem per visitar el parc aquàtic

AGOST
Passem el dia al Llac d’Engolasters i 
fem una de les nostres activitats 
preferides, una costellada



OCTUBRE
Participació a la 38a Fira d’Andorra la 

Vella per vendre productes nada-
lencs fets íntegrament en els tallers 
ocupacionals Xeridell i el “Calendari 

2017” protagonitzat per ells.

SETEMBRE
Visita a la Fira Medieval de Sant Julià de 

Lòria per conèixer i compartir 
tradicions.

AGOST
Visitem llocs emblemàtics de 

Barcelona entre els quals el Port 
Olímpic

AGOST
Anem a visita Sant Joan de

l’Erm a Montferrer

SETEMBRE
En la línia amb el nou model d’atenció integral i centrat en la persona es va 

iniciar el període d’activitats de l’EENSM amb la conferència ‘Viure amb dignitat i 
controlant la pròpia vida’ a càrrec de la Sra. Pilar Rodríguez, Presidenta de la 

Fundación Pilares para la Autonomía Personal, i de la Sra. Margarita Cañadas, 
professora de la Universidad Católica de Valéncia “San Vicente Mártir”. 



NOVEMBRE
En el marc de la visita pastoral del 
copríncep episcopal i arquebisbe 
d'Urgell, Mossèn Joan-Enric Vives i 
Sicília a la parròquia d’Andorra la 
Vella, s’ha fet un recorregut                                  
per la nostra Institució.

DESEMBRE
Amb el lema “La inclusió social de les 
persones és cosa de tots”, els alumnes 
de 4t d’E.S.O. de l’Escola Andorrana de 
Santa Coloma col•laboren per dissenyar 
la imatge i realitzar la tassa commemo-
rativa del Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat. 

NOVEMBRE
 Es posa en marxa el programa “Fent 
camí”, que té com a objectiu oferir una 
estructura prelaboral als joves en 
transició d’inserció laboral.
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OCTUBRE
"La natura a través de la nostra 
mirada" ha estat el tema escollit per 
il•lustrar els dotze mesos en el “Calen-
dari 2017”. Això sí, tot i que la vegeta-
ció ha estat el motiu principal, els 
protagonistes indiscutibles d'aquesta 
sessió fotogrà�ca han estat els models. 
Una sessió que ha anat a càrrec del 
fotògraf Jaume Riba.

NOVEMBRE
Cada setmana fem excursions per 
conèixer el nostre país, avui tocava 
gaudir de les vistes des del Roc del 
Quer.

NOVEMBRE
S’organitza el concurs “Postals de 
Nadal 2016” per potenciar la creativi-
tat i el talent dels usuaris dels tallers 
ocupacionals. La postal guanyadora 
és la imatge de Nadal de l’EENSM.



DESEMBRE
El M.I. Ministre d’Ordenament 

Territorial el Sr. Jordi Torres visita les 
obres amb motiu de l’ampliació i 

remodelació de la Residència Albó i 
així veure els seus avenços.

DESEMBRE
El 16 de desembre, s’ha celebrat la 
3a edició del Concert de Nadal del 

Cor dels Petits Cantors del Principat 
d’Andorra, amb el títol “Una hora 

abans de mitjanit”, en bene�ci de la 
nostra Institució.

DESEMBRE
Gràcies a la donació de l’Associació de 
Condecorats de la Legió d’Honor i de 

l’Ordre Nacional del Mèrit Francès s’ha 
adquirit el sistema MY ROOM, que 

ofereix una vivència sensorial i una 
major participació en l’activitat per part 

de la persona, ajustant-se als seus 
gustos i preferències.

DESEMBRE
Visita al Pare Noël per a mantenir

les tradicions i les il•lusions
nadalenques.

DESEMBRE
ROCA&RIBES col·labora amb l’EENSM creant un nou espai dedicat a la

promoció i venda dels articles elaborats als tallers ocupacionals, Xeridell.



DESEMBRE
El M.I. Cap de Govern, Sr. Antoni Martí, visita l’EENSM per fer entrega del regal 
de Nadal: una pantalla tàctil i un retroprojector per millorar les metodologies
de treball i la interacció de les persones ateses.

DESMBRE
En el que ja és una tradició nadalenca, 
el Bàsquet Club MoraBanc Andorra ens 
visita en un dels moments més 
especials de l’any i ens obsequia amb 
un lot de material esportiu.

DESEMBRE
Celebrem el Nadal amb il·lusió
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DESMBRE
ROCA&RIBES organitza un acte solidari 
en bene�ci de l’EENSM que ha permès 
ampliar el material d’estimulació del 
sistema My Room i així oferir noves 
sensacions a les persones ateses.



86%

14%

LES NOSTRES FINANCES

INGRESSOS DE L’EENSM
PER FONT DE FINANÇAMENT

Tenint en compte que l’objectiu principal de l’EENSM és donar 
suport i atenció a les persones ateses, la distribució global del 

desemborsament es veu repartida majoritàriament en les despeses 
de personal.

Ministeri d’Educació
Ministeri d’Afers Socials
Caixa Andorrana
de Seguretat Social
Prestació de serveis
Altres ingressos

38%

32%

20%

6%

5%

DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
DE FUNCIONAMENT

Despeses salarials
Altres despeses de funcionament
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Els comptes anuals de l’EENSM passen dues auditories: l’auditoria 
del Tribunal de Comptes i l’auditoria d’empresa externa (GAUDIT).

Els dos informes són favorables.

COMPTE DE RESULTATS DE
L'EXERCICI 2016 COMPARAT
AMB L’EXERCICI ANTERIOR

AUDITORIES

 Exercici 2016 Exercici 2015

INGRESSSOS D’EXPLOTACIÓ 7.093.553 6.661.779
Ministeri d’Educació i Joventut 2.554.781 2.281.997
Ministeri d’Afers Socials 2.176.814 2.100.424
Caixa Andorrana de Seguretat Social 1.300.686 1.199.042
Subvencions de Govern transferides al resultat 224.477 225.409
Subvencions d’explotació 13.419 28.923
Vendes taller 48.301 60.421
Prestació de serveis 641.184 616.822
Altres ingressos (Altres quotes) 126.695 140.134
Ingressos per serveis diversos 7.197 8.606
  
DESPESES D'EXPLOTACIÓ -6.777.651 -6.333
Consum de mercaderies, matèries primeres i altres materials -22.463 -204.777
Despeses de personal -5.645.713 -5.257.409
Amortització, deteriorament i venda o baixa de l’immobilitzat -247.149 -243.555
Deteriorament del circulant -6.346 -3.963
Altres despeses d'explotació -855.981 -624.261
  
RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ 315.902 327.814
  
Resultat �nancer -7.625 -6.170
Donatius 1.057.885 91.840
  
RESULTAT DE L'EXERCICI 1.366.163 413.485





annex informe
d’auditoria

independent
gaudit
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Escola Especialitzada Nostra Senyora Meritxell
Carrer dels Barrers, núm. 10

AD500, Santa Coloma, · Principat d’Andorra
+376 721731· www.eensm.org

 facebook


