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CARTA DE 
LA PRESIDENTA

Enguany em complau presentar-vos la que 
és una memòria molt especial de la Fundació 
Privada Nostra Senyora de Meritxell: 
commemora el primer mig segle de vida de 
l’entitat.

Hem de celebrar que fa 50 anys un grup 
de persones compromeses posés en marxa 
el que és avui un gran projecte al servei de 
les persones amb discapacitat: un servei 
públic essencial i model d’inclusió que ha 
evolucionat amb un equip de professionals 
amb una gran formació i millor actitud, 
la sensibilitat de la societat andorrana i la 
confiança de les persones ateses i les seves 
famílies. 

Han estat moltes les experiències que 
han viscut tant l’entitat com la societat 
andorrana durant aquest temps i m’alegra 
molt constatar, en fer aquesta retrospectiva 
històrica, que la Fundació ha avançat amb 
la mateixa confiança i decisió que van tenir 
els fundadors que el 1969 van associar-se per 
crear un centre pedagògic dirigit a infants 
amb necessitats especials.

Aquella iniciativa, nascuda fa 50 anys, va 
permetre que l’entitat creixés any rere 
any en nombre de persones ateses i de 
treballadors, i en metres quadrats i qualitat 
de les instal•lacions, i que evolucionés en 
nombre de serveis prestats i en directrius 
metodològiques i tècniques d’intervenció 
aplicades fins a esdevenir el referent que és 
avui en l’àmbit de l’atenció a les persones 
amb discapacitat.

En el passat recent, una fita molt important 
per a la perdurabilitat del projecte ha estat 
la transformació de l’associació a fundació 
privada d’interès públic. Vull destacar el 
paper actiu que va tenir la Junta Rectora 
per impulsar aquest canvi amb el suport del 

Govern, del Consell General i dels mateixos 
membres de l’Associació. Faig extensiu el 
meu agraïment a altres parts desinteressades 
que van col•laborar en aquest procés.

També hem lidiat amb èxit, sense que 
haguem hagut de lamentar mals majors, 
amb una pandèmia que ha afectat de 
manera indiscriminada a tota la població, 
però que ha plantejat un repte logístic i 
sanitari excepcional a aquells centres, com 
el nostre, on conviuen un gran nombre de 
persones. 

La conjuntura, per bé que exigent en 
imaginació i esforços, no ens ha impedit 
centrar-nos en la nostra tasca, que és prestar 
servei a les persones amb discapacitat perquè 
gaudeixin d’una vida plena. Aquesta tasca 
la continuem duent a terme compaginant 
una mirada propera, centrada en vetllar dia 
a dia pel creixement personal i el benestar 
de cadascuna de les persones ateses, i una 
perspectiva panoràmica, que comporta, 
entre altres coses, la formació continuada 
dels nostres professionals per estar al dia de 
tots els avenços metodològics i científics en 
l’àmbit sociosanitari, educatiu i d’orientació 
laboral. 

M’il•lusiona continuar formant part d’aquesta 
gran família que ha anat creixent i progres-
sant, assolint fites que de ben segur fa 50 
anys eren inimaginables però que ara  són 
una realitat. Continuarem treballant, i altres 
millores vindran, per avançar en la qualitat 
de vida de les persones que atenem i de les 
seves famílies. 

Maria Pilar Díez Betriu
Presidenta
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CARTA DE LA 
DIRECTORA GENERAL

La meva trajectòria a la Fundació s’inicia fa 24 
anys i, en tot aquest temps, he pogut apreciar 
com els canvis de la nostra entitat han 
acompanyat l’evolució del marc normatiu en 
matèria de protecció i defensa dels drets de 
les persones amb discapacitat.
 
El 2014 assumeixo la direcció general de 
l’entitat i, conjuntament amb el meu equip, 
procedim a la transformació de l’organització 
per adaptar-la a la normativa vigent i als 
últims avenços en matèria d’atenció a la 
discapacitat: principalment es reestructuren 
els serveis i se’n creen de nous i ens introduïm 
de ple als models d’atenció que tenen més 
evidència científica. Posteriorment arriba 
la modernització de les instal•lacions, amb 
l’ampliació dels  espais residencials, i la 
creació de la primera empresa d’inclusió 
sociolaboral del país.

En aquest sentit, tota l’organització hem 
viscut moments molt intensos i reptadors en 
què hem pogut assolir molts dels objectius 
i fites plantejades, però també hem hagut 
de superar algunes dificultats pròpies d’una 
gran organització. Altres situacions s’han 
interposat en el nostre camí, com és el cas de 
la pandèmia de la Covid-19.

Formar part del canvi jurídic cap a la creació 
de la Fundació ha estat un moment històric 
i ara puc recordar la implicació de molts dels 
meus companys, que van viure amb il•lusió tot 
aquest procés. L’entitat feia un pas important 
que donava solidesa al seu projecte amb una 
llei pròpia i una gestió més moderna.

El model d’atenció integral i centrada en la 
persona (AICP) arriba amb força per quedar-
se i acompanyar-nos en totes les nostres 
actuacions. La persona atesa, com a eix 
central, forma part de les decisions preses 
en relació a la seva atenció i la seva família 

adopta un rol més actiu i partícip en la vida 
de la Fundació. Els nostres professionals, amb 
la vocació que els caracteritza, de seguida 
es converteixen en conductors d’aquesta 
nova mirada  i dirigeixen els seus esforços a 
empoderar persones.

La inclusió social ha estat un altre repte molt 
significatiu per a la Fundació,  potenciant un 
funcionament diferent dels nostres serveis en 
què els entorns comunitaris es converteixen 
en espais d’aprenentatges com són les 
escoles bressols, els centres educatius, les 
empreses i la mateixa llar.

Tots aquests canvis han estat possibles gràcies 
a la col•laboració de moltes parts implicades. 
Cal destacar la col•laboració desinteressada 
dels membres del Patronat, que guien la 
Fundació cap a un futur sostenible i molt 
prometedor, i el suport de les institucions del 
país, que ens demostren la seva confiança 
consolidant el nostre marc de col•laboració. 
He d’agrair també la solidaritat de les entitats 
privades mitjançant els seus patrocinis o 
donatius i dels particulars, que amb les seves 
aportacions contribueixen a fer realitat molts 
projectes de la l’FPNSM.

Vull destacar molt especialment el nostre 
equip humà, essencial per fer avançar la 
nostra entitat, que dia a dia demostra la seva 
professionalitat i, el que és més important, 
el seu compromís personificant els nostres 
valors.

La següent mirada ha d’anar cap al futur: ens 
queda camí per recórrer però també molta 
voluntat i iniciatives per seguir assolint nous 
reptes.

Celine Mandicó
Directora general
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TESTIMONIS

“És un honor plasmar en aquestes línies 
l’agraïment en nom del Govern i en el meu 
propi a la Fundació Privada Nostra Senyora 
de Meritxell amb motiu del seu cinquantè 
aniversari. Una entitat pionera al país i que 
va néixer amb la clara vocació de vetllar 
per les persones amb discapacitat, pel seu 
benestar, oferint-los suport i assistència, 
advocant per la inclusió educativa, social i 
laboral de tots els infants, joves i adults amb 
diversitat funcional.
Gràcies a totes les persones que al llarg 
d’aquests darrers cinquanta anys heu 
format part de la institució i heu contribuït 
a mostrar a la nostra societat que la 
inclusió és necessària i ha d’esdevenir un 
model d’aprenentatge, respecte, proïsme i 
tolerància.”
Xavier Espot Zamora, cap de Govern 
(2019–2022)

“Per al Ministeri d’Afers Socials la Fundació ha 
estat, i és, un prestador de serveis fonamental 
que ens ha permès donar resposta a les 
persones i famílies que presenten una 
situació de discapacitat. Ho fan amb una 
mirada inclusiva i professional, en què la 
persona sempre està al centre de les accions. 
En el seu moment va ser una entitat pionera 
al país i la seva evolució i recerca constant 
de noves línies de treball els ha fet créixer i 
seguir mantenint l’excel·lència, l’essència i els 
valors dels seus inicis, acompanyant i donant 
suport a les persones amb discapacitat i al 
servei de tota la població d’Andorra.”
Víctor Filloy Franco, ministre d’Afers 
Socials, Habitatge i Joventut (2019–2021)

“Des dels seus inicis, ara farà 50 anys, 
la Fundació Privada Nostra Senyora de 
Meritxell ha estat sempre l’entitat pionera a 
nivell nacional en l’atenció de les persones 
amb discapacitat, amb l’objectiu de millorar 
la seva qualitat de vida a partir d’una atenció 

integral i personalitzada, l’autodeterminació 
i la inclusió en la societat. Per aquest motiu, el 
Govern ha donat, des de l’inici, suport tècnic 
i financer a aquesta institució, reconeixent 
la seva utilitat pública i l’interès social de les 
seves actuacions.
Des de la vessant específicament educativa, 
gràcies als diferents programes que la 
Fundació posa a disposició del país i a l’estreta 
col·laboració amb el ministeri encarregat de 
l’educació, s’han eliminat moltes barreres a 
l’aprenentatge i s’ha garantit la participació 
i el progrés, tant acadèmic com social i 
professional dels alumnes amb discapacitat, 
escolaritzats majoritàriament en centres 
educatius ordinaris, permetent, a més, a tots 
els alumnes conviure en la diversitat.
Actualment treballem conjuntament per 
al disseny universal de l’aprenentatge que 
afavorirà la igualtat d’oportunitats de totes 
les persones per aprendre. Hem fet camí i en 
tenim davant un de molt llarg per recórrer.”
Ester Vilarrubla Escales, ministra 
d’Educació i Ensenyament Superior 
(2019–2022)

“Estic molt contenta que la Fundació hagi 
complert 50 anys i espero que continuï 
molts anys més. Nosaltres vam patir moltes 
dificultats i per sort l’entitat les va poder 
superar i arribar a una etapa de consolidació.”
Annie Caillís, primera presidenta 
de la Junta Promotora de l’Escola 
Especialitzada Nostra Senyora de 
Meritxell (1969–1976)

“Em sento molt feliç d’haver format part 
durant uns anys de l’esplèndid equip de 
l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de 
Meritxell. I amb equip em refereixo a la 
Junta, als professionals que hi treballaven, 
a les persones ateses i a les seves famílies, 
perquè tots junts érem com una pinya. Eren 
uns altres temps i és una gran satisfacció 
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veure quant s’ha avançat des de llavors: s’ha 
progressat enormement en els drets i el 
benestar de les persones amb discapacitat i 
espero que se seguirà avançant encara més 
en els propers cinquanta anys. 
Per acabar, vull fer un agraïment a na Maria 
Dolors Maestre Pal, de Casa Molines, qui va 
donar el terreny on es troben les instal·lacions 
de l’EENSM, així com al Govern d’Andorra i a 
la CASS pel seu suport econòmic.”
Josep Sansa Torres, president 
de la Junta Rectora (1989–1995)

“La Fundació Privada Nostra Senyora de 
Meritxell ha estat l’extensió de la llar i de la família 
per a tothom qui ho ha necessitat per atzar de 
la vida. Ha estat i és lloc d’acollida, de cura, de 
recolzament, d’acompanyament, de formació, 
i d’integració i de dignificació personal. Una 
realitat de calidesa humana que entra al cor i 
no en surt mai més, per a qui, com jo, ha tingut 
l’honor de ser-hi una mica present amb humil 
voluntat de fer-hi aportació positiva.”
Bibiana Rossa, presidenta de la
Junta Rectora (1995–1996)

“Capacitats per estimar,
Capacitats per rebre afecte,
Capacitats per sentir,
Capacitats per somiar,
Capacitats per ser,
Capacitats per somriure...
Capacitats per viure!”
Joan-Carles Rodríguez Miñana, 
president de la Junta Rectora (1996–1998)

“Durant la meva etapa vam aconseguir que 
en comptes d’esperar una subvenció anual 
com altres entitats vam signar un conveni 
amb el Govern i la CASS. Tinc molt bon record 
d’aquella època. Tinc molt bon record dels 
nanos, que n’hi ha que encara me’ls trobo…”
Lluís Ruiz, president Junta Rectora 
(1998–2004)

“En l’època que vaig ser presidenta del 
Patronat, tots procuràvem defensar els 
usuaris de l’Escola, per tal de garantir la seva 
atenció i necessitats, tal com establia la llei 
de protecció dels drets dels discapacitats, 
que va ser molt innovadora i progressista. 
Tots els programes tenien excel·lents 
professionals, persones molt implicades a 
fomentar el desenvolupament dels usuaris 
que feien al meu judici una gran labor.
Va ser un honor poder participar en aquella 
gestió i comprendre les barreres i dificultats 
amb què es troben les persones amb alguna 
discapacitat i les seves famílies. Em va 
semblar que els usuaris eren feliços, aliens 
als problemes que tenia la Junta. Però vaig 
marxar amb la sensació de no haver pogut 
introduir alguns canvis que jo creia que eren 
necessaris.
Per sort aquests canvis i millores les va dur 
a terme la Junta presidida per la senyora 
Pilar Díez, i de la seva mà l’actual directora 
senyora Celine Mandicó, a les quals crec 
que tots hem de felicitar per la seva eficient 
tasca.”
Rosa Maria Ferràndiz Esteve, 
presidenta de la Junta Rectora 
(2004–2006)

“Després d’un bon coneixement d’aquesta 
institució ara fa uns anys, em plau adreçar 
aquestes molt breus paraules per tal de 
dir-vos que és important que per sobre de 
qualsevol interès personal i institucional 
es tinguin en compte, per aplicar-los 
permanentment, dia a dia, els principis 
que infonen des del seu inici l’existència i 
desenvolupament d’aquesta institució!”
Joan Sansa, president de la Junta 
Rectora (2006–2013)
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LA FUNDACIÓ

           D’ASSOCIACIÓ A FUNDACIÓ

L’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) neix originàriament com a 
associació sense ànim de lucre el 12 de novembre de 1969. Des que es va crear, s’ha dedicat 
exclusivament a l’atenció integral de les persones amb discapacitat del Principat d’Andorra. 
Ofereix serveis i programes en totes les etapes de la vida: des del naixement fins a l’edat 
adulta i la vellesa, acompanyant i facilitant els suports necessaris a la persona al llarg del seu 
cicle vital.

Al llarg d’aquests anys, l’Escola s’ha anat transformant. Ha incorporat un nombre creixent 
d’usuaris i de treballadors i ha ofert nous serveis que han augmentat substancialment 
l’abast de les seves activitats. 

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 jurídica, per adaptar-la a la nova realitat 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 privada d’interès públic, perquè 
aquest tipus d’entitat compta amb una base patrimonial que permet anar més enllà del 
recorregut dels seus fundadors o associats i executar sense obstacles projectes 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 admetre a tràmit el Projecte de llei de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i els 
seus estatuts, 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’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i van quedar constituïts la 
Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) i el seu primer Patronat.

La nostra 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 regulant mitjançant 
convenis entre el Govern, la Caixa Andorrana de la Seguretat Social i la mateixa Fundació. Les 
persones ateses poden beneficiar-se d’un ampli ventall de serveis, programes i prestacions 
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 desenvolupament de la persona 
amb discapacitat dins d’una societat inclusiva.

3.1 

3
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PATRONS PERMANENTS

Bisbat d’Urgell, representat pel 
mossèn Antoni Elvira i Gorgorió

Ministeri d’Afers Socials, Habitatge 
i Joventut, representat pel M.I. Sr. 
Víctor Filloy Franco

Ministeri d’Educació i Ensenyament 
Superior, representat per la M.I. Sra. 
Ester Vilarrubla Escales

Caixa Andorrana de la Seguretat 
Social, representada pel president 
del Consell d’Administració: Sr. Albert 
Font Massip 

           PATRONAT

La Fundació es regeix per un patronat, que és el seu òrgan de govern i representació.

PRESIDÈNCIA HONORÍFICA

Bisbat d’Urgell, S.E. Mons. Joan-Enric Vives i Sicília

PRESIDÈNCIA

Sra. Maria Pilar Díez Betriu

PATRONS DESIGNATS

Presidenta, Sra. Maria Pilar Díez Betriu 
(societat civil)

Tresorera, Sra. Sílvia Bonet Perot 

(societat civil)

Membre de l’Associació d’Usuaris, 
Familiars i Representants Legals de la 
l’FPNSM, Sra. Meritxell Teruel Riera

3.2 
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         ORGANIGRAMA3.3 

CELINE
MANDICÓ
Directora
general 

SERVEIS /
PROGRAMES

ÀGATHA 
MOYA

Directora

ELISABETH
TUGUES
Directora

ÒSCAR
FERNÁNDEZ

Director

Serveis d’atenció diürna
i educativa

AGUSTÍ
PIFARRÉ

Responsable

ÀNGELS
ZAMORANO

Director

JOSEP
VÁZQUEZ

Cap de
manteniment

Dept. de desenvolupament
de persones

Dept. de finances
i serveis compartits

MAR 
PEIRÓ

Responsable

Àrea de suport tècnic
i de comunicació

GEMMA
GRANJA

Responsable

Àrea d’atenció
sociosanitària

Serveis d’atenció
residencial i habitatge

Serveis 
sociolaborals

MONTSE SEIVANE
Responsable

Servei d’atenció precoç
IMPULS
Programa d’educació 
amb suports intensius
EDES

Empresa d’inclusió 
sociolaboral
I&I SERVEIS

Prestació de servei al 
SERVEI D’OCUPACIÓ 
D’ANDORRA

JORGE CASTELOA
Cap de cuina

Servei de cuina i
menjador

IRENE JIMÉNEZ
Responsable

Servei de residència 
assistida
L’ALBÓ
Servei de llar residencial
L’ALBÓ
Servei de respir
L’ALBÓ
Servei d’habitatges tutelats
VIDA INDEPENDENT:
ME’N VAIG A CASA MEVA
Centre de dia
NERET

Servei de bugaderia

DOLORS MARTÍNEZ
Responsable

Programa formatiu prelaboral 
FENT CAMÍ
Servei ocupacional
XERIDELL
Centre de dia
TRIA

JUDIT ATERO
Coordinadora

Servei de suports als centres 
educatius 
PROGRÉS
Prestació de servei
INTEGRA / INTEGRA +

Patronat

DEPARTAMENTS /
ÀREES SUPORT
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         MISSIÓ I VALORS

La Fundació té com a missió primordial contribuir a millorar la 
qualitat de vida de les persones amb discapacitat, promoure 
la seva dignitat, garantir els seus drets i generar oportunitats 
per a una vida plena i feliç, d’acord amb les disposicions del 
Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, 
aprovat a Nova York el 13 de desembre del 2006, i de la restant 
normativa que forma part de l’ordenament jurídic andorrà. 

En aquest sentit, l’entitat ofereix una atenció personalitzada 
mitjançant un conjunt de suports i intervencions especialit-
zades dirigides a la prevenció, l’habilitació, la rehabilitació, 
l’aprenentatge i la promoció del paper actiu de la persona en 
el seu projecte de vida, així com el dels familiars i represen-
tants legals que l’acompanyen.

3.4 



13

Les actuacions de la Fundació es guien pels valors següents:

RESPECTE

COMPROMÍS

PROFESSIONALITAT

TRANSPARÈNCIA

IGUALTAT
D’OPORTUNITATS

CONFIDENCIALITAT

ÈTICA I
HONESTEDAT

DRETS

AUTODETERMINACIÓ

INDEPENDÈNCIA

INCLUSIÓ I
PARTICIPACIÓ

DIGNITAT
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MOMENTS MÉS SIGNIFICATIUS

1969

Un grup de 
ciutadans crea 
una associació 
per promoure la 
creació de centres 
i institucions 
pedagògiques 
dirigits a infants 
amb necessitats 
especials. Annie 
Caillís presideix la 
Junta Promotora

1980

Carolina Serra 
esdevé la nova 
directora de 
l’EENSM

1970

El Consell General 
aprova els estatuts 
de l’Escola 
Especialitzada 
Nostra Senyora de 
Meritxell (EENSM), 
que queda 
així legalment 
constituïda

1972

L’Escola es 
construeix al 
carrer dels 
Barrers, 10, de 
Santa Coloma, 
en un terreny 
cedit per Maria 
Maestre

1971

Primera reunió 
de la Junta 
Rectora un cop 
constituïda 
l’EENSM

S’inicien les 
classes amb 
la participació 
de sis alumnes 
i de dos 
mestres 

1978

Josep Lluís Ortega 
és nomenat 
primer director de 
l’EENSM

Es posa en
marxa el programa 
d’educació
especial EDES

1979

S’escull una nova 
Junta Rectora, 
presidida per 
Càndid Riba 

Obertura del 
pretaller adreçat 
a joves d’entre 16 i 
24 anys

1981

Nova Junta Rectora 
presidida per Marc 
Vila 

L’EENSM ja compta 
amb 40 persones 
ateses en els serveis 
següents: 7 al 
pretaller (el futur 
Xeridell), 6 a hores a 
estimulació precoç 
(que esdevindrà 
Impuls), 6 a profunds, 
6 a parvulari,
5 a elemental, 4 a 
bàsica 1 i 6 a bàsica 2

4
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1994

El cap de Govern, 
Marc Forné, 
inaugura la 
residència l’Albó 
en presència 
del copríncep 
d’Andorra, Joan 
Martí i Alanís

1998

Nova Junta 
Rectora 
presidida per 
Lluís Ruiz

1996

Nova Junta 
Rectora presidida 
per Joan-Carles 
Rodríguez Miñana

Es crea un segell 
de correus 
commemoratiu 
del 25è aniversari 
de l’entitat

1995

Nova Junta Rectora 
presidida per 
Bibiana Rossa

Es posen en marxa 
els programes 
Progrés, de suport a 
les escoles, i Trànsit, 
de transició a la vida 
adulta

Es crea el programa 
d’estimulació precoç 
Impuls, dirigit a 
infants de 0 a 6 anys

1990

Es crea l’Agència 
de Treball amb 
Suport (Agentas) 

1993

L’EENSM 
compta amb 
el seu primer 
logotip

1989

Nova Junta 
Rectora presidida 
per Josep Sansa

1987

Es reforma 
l’edifici per 
redistribuir els 
espais atenent als 
nous programes
oferts i ampliar el 
pretaller
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2013

Conveni amb el 
Govern d’Andorra i 
la Caixa Andorrana 
de la Seguretat 
Social, que 
s’adapta a les 
noves demandes 
socials

Nova Junta Rectora 
presidida per Maria 
Pilar Díez

2012

Inauguració d’un 
edifici annex a 
càrrec del cap de 
Govern, Antoni 
Martí, en presència 
del copríncep 
d’Andorra, Joan 
Enric Vives i Sicília

2014

Celine Mandicó esdevé 
la tercera directora de 
l’entitat

El servei d’atenció 
precoç Impuls inicia 
intervencions a les escoles 
bressol

El servei d’atenció diürna 
EDES Majors de 21 Anys es 
redefineix i es crea el nou 
servei de centre de dia

1999

Se signen 
sengles convenis 
amb el Govern 
d’Andorra 
per portar a 
terme diferents 
programes de 
serveis socials

2006

Nova Junta 
Rectora 
presidida per 
Joan Sansa

2004

Nova Junta 
Rectora 
presidida per 
Rosa Maria 
Ferràndiz

2007

Es constitueix 
l’associació 
de l’Escola 
Especialitzada 
Nostra Senyora 
de Meritxell

2015

L’EENSM 
comença a 
gestionar el 
programa 
d’habitatges 
tutelats Vida 
Independent

S’inicia la 
transformació 
de la intervenció 
cap al model 
d’atenció 
integral i 
centrada en la 
persona
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2020

Nou conveni per la 
prestació de serveis 
amb el Govern 
d’Andorra i la Caixa 
Andorrana de la 
Seguretat Social

2018

El servei 
d’atenció precoç 
Impuls passa a 
desenvolupar-se 
en l’entorn natural 
de l’infant

2019

L’Escola canvia de forma 
jurídica per adaptar-se al 
context social actual i es 
constitueix la Fundació 
Privada Nostra Senyora 
de Meritxell (FPNSM)

S’escull un nou Patronat 
presidit per Maria Pilar 
Díez 

Es crea l’empresa 
d’inclusió laboral i&i 
Serveis 

La Fundació compleix 
els seus primers 50 anys 
de vida

Es constitueix l’Associació d’Usuaris, 
Familiars i Representants Legals de la 
Fundació Privada Nostra Senyora de 
Meritxell (AUFARE)

Es presenta el logotip de l’FPNSM, 
evolució de la icona que identificava 
l’Escola

2017

Agentas s’integra al 
nou Servei
d’Inserció i Ocupació 
Laboral de l’EENSM

S’inicia la prestació 
al Servei d’Ocupació 
d’Andorra

2016

S’inicia l’ampliació 
i reforma de la 
residència l’Albó. 
Inaugura les obres 
el cap de Govern, 
Antoni Martí, 
i en presència 
del copríncep 
d’Andorra, Joan 
Enric Vives i Sicília

Se signa amb 
Govern un conveni 
de col•laboració 
que dona lloc a la 
creació del programa 
formatiu prelaboral 
Fent Camí

L’EENSM estrena
nou logotip
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           CREIXEMENT DE LA FUNDACIÓ

L’entitat ha crescut de manera significativa en els darrers anys tant pel que fa a nombre de 
persones ateses com pel que fa a professionals. 

Evolució general de les persones ateses i els professionals

4.1 
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Evolució de les persones ateses i els professionals per serveis

Servei d’atenció precoç
IMPULS
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Programa d’educació amb suports intensius
EDES

13

4

0

0

2003

2003

2005

2005

2007

2007

2009

2009

2011

2011

2013

2013

2015

2015

2017

2017

2019

2019

2004

2004

2006

2006

2008

2008

2010

2010

2012

2012

2014

2014

2016

2016

2018

2018

2020

2020

4

8

2

1

5

3

7

2

6

4

8

9

6

10

12

14

9

5

9

2

9

2

9

4

10

4

12

8

10

6

10

3

10

5

9

3

10

8

12

6

10

7

11

5

8

3

7

3

8

3

Professionals

Persones ateses



23

Servei de suports als centres educatius 
PROGRÉS
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Programa formatiu prelaboral
FENT CAMÍ
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Servei ocupacional
XERIDELL
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Servei d’habitatges tutelat
VIDA INDEPENDENT:
ME’N VAIG A CASA MEVA
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Servei residencial 
L’ALBÓ
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Servei sociolaborals
I&I SERVEIS
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PARTICIPACIÓ I INCLUSIÓ PLENA I EFECTIVA 
A LA SOCIETAT

* L’empresa d’inclusió sociolaboral i&i Serveis té la seu social a Sant Julià de Lòria, però presta servei a totes les parròquies.

IMPULS XERIDELL

EDES

CENTRE DE DIA

VIDA INDEPENDENTFENT CAMÍ

PROGRÉS

RESIDÈNCIA L’ALBÓ

I&I SERVEIS

Canillo

Encamp

Ordino

La Massana

Sant Julià
de Lòria

Andorra la Vella

Escaldes-Engordany
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EVOLUCIÓ EN EL MODEL D’ATENCIÓ5
MODELS D’ATENCIÓ, METODOLOGIA
I TÈCNIQUES D’INTERVENCIÓ

5.1

En els últims anys, la Fundació ha fet un recorregut notable en el desenvolupament de 
models d’atenció que prioritzen la qualitat de vida de les persones ateses i de les seves 
famílies. 

En aquest sentit, s’ha fet una aposta molt important per adoptar els dos paradigmes amb 
major evidència científica: el model d’atenció centrat en la família i els entorns naturals i el 
model d’atenció integral i centrada en la persona (AICP).

En l’àmbit de l’atenció precoç, països capdavanters com els Estats Units o Portugal han 
desenvolupat legislacions que plantegen no només que s’ha de treballar amb o per a la 
família, sinó que aquesta ha de ser un membre més dels equips d’intervenció en aquesta 
disciplina.

El 2017 s’estableix un marc de col•laboració amb la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir per formar i desenvolupar el model a l’FPNSM. En aquesta línia, des del 
2018, el servei d’atenció precoç Impuls es transforma seguint aquest paradigma des d’una 
perspectiva sistèmica i ecològica. El focus d’atenció passa de ser l’infant a incloure tota 
la família. Així, doncs, les intervencions passen a contemplar tres nivells d’atenció: infant, 
família i àmbit social.

La metodologia preveu l’existència d’un equip transdisciplinari, encarregat de fer un 
abordatge integral, global i coherent de l’atenció.

MODEL D’ATENCIÓ CENTRAT EN LA FAMÍLIA I 
ELS ENTORNS NATURALS

Pel que fa a l’infant, es planteja 
la intervenció des d’una visió 
constructiva i positiva centrada 
en les seves fortaleses i es busca 
la promoció d’aprenentatges 
funcionals i significatius en 
els seus entorns naturals, 
principalment el domicili i 
l’escola bressol. S’aprofiten 
les dinàmiques familiars, les 
rutines i les diferents activitats 
de l’infant per crear oportunitats 
d’aprenentatge que tinguin 
un impacte directe en el seu 
desenvolupament.

La família s’entén com el 
nucli principal d’intervenció, 
en el qual el professional 
especialista assumeix un rol 
col•laborador, amb l’objectiu 
d’empoderar-la. Per arribar 
a aquest empoderament, 
l’especialista estableix un vincle 
amb la família que li permet 
acompanyar-la, informar-la 
i ajudar-la a trobar les seves 
pròpies estratègies i a prendre 
sempre decisions informades.

Pel que fa al tercer 
àmbit d’intervenció, 
el social, es 
contempla com un 
context fonamental 
d’aprenentatge 
de l’infant en les 
seves dimensions 
tant escolars com 
sociocomunitàries.
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Acollida: 
entrevista família, 
vincle família i test 

screening

Desenvolupament
cognitiu, comunicatiu, 
físic, emocional i social,
capacitant els entorns

Domicili o
escola bressol,
altres espais
comunitaris

Equip 
transdisciplinari: 

observacions i proves 
psicomètriques

Domicili: 
pla individual d’atenció

a la família (PIAF)

Desenvolupament
de l’infant: 

adaptacions de les
intervencions

Assignació
referent: 

ecomapa i entrevista
en rutines

Escola bressol: 
pla individual

d’atenció (PIAE) Etapa evolutiva

AVALUACIÓ
FUNCIONAL INTERVENCIÓ SEGUIMENT

Proposta
d’intervenció

Infant i 
família

On

Com

Què

Treball col·laboratiu
Intervencions i 

suport en rutines
Tractaments
d’estimulació

i rehabilitadors



33

El 2015, acompanyada per la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, l’FPNSM inicia 
el procés de transformació cap al model d’atenció integral i centrada en la persona (AICP). 
Aquest canvi de mirada en l’atenció a la persona amb discapacitat també comportarà una 
nova orientació en el funcionament dels nostres serveis. 

El model promou les condicions necessàries per a la consecució de millores en tots els 
àmbits de la qualitat de vida i benestar de la persona, partint del respecte ple a la seva 
dignitat i drets i dels, dels seus interessos i preferències, i comptant amb la seva participació 
efectiva. L’objectiu final és que les persones amb discapacitat tinguin accés a les mateixes 
condicions de vida que qualsevol altre ciutadà.

En aquest sentit, la persona atesa té un rol actiu, participatiu i decisori, i és el centre de 
totes les actuacions; el professional es converteix en un facilitador que proporciona eines 
i recursos per ajudar la persona a complir els seus propòsits.

Partint d’aquesta premissa, el model de qualitat de vida i el paradigma de suports guien 
totes les accions cap a una intervenció personalitzada utilitzant metodologies que 
mantenen la coherència del model.

MODEL D’ATENCIÓ INTEGRAL I CENTRADA EN 
LA PERSONA (AICP)

ATENCIÓ
INTEGRAL I

CENTRADA EN LA
PERSONA

(AICP)

Se centra en el grau de 
satisfacció que la persona 

experimenta en relació amb 
el grau de cobertura de les 

seves necessitats.

Mesura la relació de 
l’ajustament de les 

competències personals i les 
demandes de l’entorn.

MODEL
DE QUALITAT

DE VIDA
(SCHALOCK I 

VERDUGO, 
2002–2003)

PARADIGMA
DE SUPORTS

(CANAL I 
MARTÍN, 2002; 
LUCKASSON 
ET AL., 2002)
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El 2018 s’adopta el suport conductual positiu (SCP) com a metodologia de treball de la mà 
del nostre formador, el doctor Ramon Novell, psiquiatra i cap d’àrea del SEMS-DI de l’Institut 
d’Assistència Sanitària de Girona.

Aquesta metodologia implica un procés continuat d’avaluació que permet actuar des d’un 
enfocament global, educatiu/rehabilitador, sistèmic, ecològic, proactiu i positiu. Alhora 
permet desenvolupar un pla de suport individualitzat amb els objectius expressats per la 
persona, la família i les necessitats que detecta l’equip de suport multidisciplinari.

Aquest procés no és estàtic i està en constant seguiment per adaptar-se al desenvolupament 
de la persona i al seu cicle vital, per poder ajustar així les estratègies perquè la persona 
pugui assolir les seves fites.

La bibliografia sobre les intervencions amb persones amb discapacitat intel•lectual mostra 
un gran ventall de tècniques amb evidència científica: ABA Funcional, estimulació basal, 
sistema augmentatiu i alternatiu de la comunicació, teràpia d’integració sensorial, mètode 
TEACCH…

Tanmateix, el coneixement de la persona que ofereix la metodologia del suport conductual 
positiu permet escollir les tècniques d’intervenció més adients al perfil i necessitats de cada 
persona.

A més, l’FPNSM compta amb la col•laboració de professionals especialitzats que duen a terme 
teràpies complementàries com l’equinoteràpia, la teràpia amb gossos i la musicoteràpia, 
entre d’altres.

METODOLOGIA: SUPORT CONDUCTUAL POSITIU

TÈCNIQUES D’INTERVENCIÓ
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METODOLOGIA:
SUPORT CONDUCTUAL POSITIU

Acollida: 
entrevista família i 

persona: 
1a informació història 

de vida 
i creació vincle

Model d’atenció
integral i centrada

en la persona

Paradigmes:
qualitat de vida

i suports

Equip 
interdisciplinari: 

observacions i proves 
psicomètriques

Desenvolupament
personal: 

adaptacions de les
intervencions

El meu pla:
coneixement

persona

QUALITAT DE VIDA I
NECESSITATS DE 

SUPORTS

PLA DE SUPORT
INDIVIDUALITZAT:

Objectius i
estratègies

AVALUACIÓ
 INTEGRAL

INTERVENCIÓ SEGUIMENT
PLANIFICACIÓ 

CENTRADA EN LA 
PERSONA

(PCP)

Habilitats
adaptatives

Pla
terapèutic i
rehabilitació

Pla
d’aprenentatges

funcionals

Perfil
personal,

fites,
desitjos

Salut
general:
mental i

física

Pla de
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conductual

Evolució
del cicle

vital

Referent
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de suport

Perfil
cognitiu

i sensorial

Conducta
ecològica

entorn 

Anàlisi
funcional

Persones
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TÈCNIQUES D’INTERVENCIÓ

TEACCH

Mètode d’ensenyança 
estructurada que incrementa 
la independència i control de 
conductes mitjançant un 
sistema d’organització de 
l’espai i l’estructuració en 
l’aprenentatge per fer-los 
més predictibles, accessibles 
i funcionals

ABA Funcional

Anàlisi de la conducta 
aplicada que posa èmfasi 
en el disseny d’objectius 
funcionals que promouen les 
competències necessàries en 
l’entorn diari de la persona 
mitjançant un sistema de 
reforç positiu

Sistema augmentatiu 
i alternatiu de la 
comunicació (SAAC)

Formes de comunicació 
diferents del llenguatge oral 
que mitjançant materials, 
sistemes i mètodes faciliten 
l’expressió de les necessitats, 
demandes  o preferències de 
la persona

Estimulació basal

Mètode que promou el 
desenvolupament 
general de les persones 
mitjançant l’estimulació 
del seu propi cos i la 
percepció de l’entornPersonaPersona

Teràpia d’integració 
sensorial

Es basa en el processament 
sensorial que integra i 
organitza totes les sensacions 
del propi cos i de l’exterior 
mitjançant eines com la 
sala Snoezelen i activitats 
d’estimulació vestibular, 
propioceptiva, tàctil, olfactiva, 
visual i gustativa
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5.2 

Socials

• Atenció psicosocial: persona 
atesa, família i professional

• Intervencions especialitzades  
en l’adquisició d’habilitats 
personals, socials i de relació 
amb l’entorn

• Suport en les activitats 
ocupacionals i de la vida diària

• Intervencions especialitzades  
per al manteniment funcional

• Capacitació per a la vida 
independent: autogestió

• Suport en les activitats d’oci, 
lleure i cultura

Atenció educativa

• Intervencions especialitzades  i suport en les 
activitats  d’aprenentatge curricular

• Intervencions especialitzades en les activitats 
d’aprenentatge funcional i significatiu

• Intervencions especialitzades en 
comunicació i llenguatge

• Intervencions especialitzades en l’adquisició 
del llenguatge no visual: Braille i estimulació 
visual

• Interpretació en llengua de signes
• Psicomotricitat
• Intervencions especialitzades en educació 

física
• Capacitació prelaboral
• Suport en les activitats de la vida diària 

escolar i formativa,  en el transport i 
menjador

Sociosanitàries

• Atenció psicològica: diagnòstic/
avaluació funcional i seguiment

• Atenció mèdica especialitzada: 
 - Metge referent*
 - Metge rehabilitador 
 - Metge psiquiatra*
• Fisioteràpia
• Logopèdia
• Teràpia ocupacional
• Atenció d’infermeria
• Suport en assistència 

higienicosanitària
• Servei de farmàcia*

*Exclusiu al servei de residència 
l’Albó

Sociolaborals

• Avaluació i orientació laboral
• Capacitació i preparació laboral
• Suport i acompanyament en 

l’activitat laboral
• Adaptació del lloc de treball
• Prospecció de llocs de treball i 

assessorament a les empreses

PersonaPersona

PRESTACIONS

La Fundació ofereix les prestacions següents:
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El món de l’atenció a la discapacitat ha anat evolucionant gràcies a l’aparició de lleis, convenis 
i pactes internacionals fruit del treball que han dut a terme conjuntament les persones amb 
discapacitat, les seves famílies, els professionals del sector, els governs i la societat civil.

En aquest sentit, durant els seus 50 d’anys d’activitat com a entitat referent del país dedicada 
a l’atenció integral de les persones amb discapacitat, la Fundació Privada Nostra Senyora de 
Meritxell s’ha anat transformant per seguir oferint una atenció especialitzada i de qualitat, 
alineada amb les tendències del moment.

Els serveis i programes de l’FPNSM sempre han estat adreçats a les persones amb discapacitat, 
en particular les persones amb discapacitat intel•lectual i del desenvolupament. Des de la 
creació de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) cal disposar d’una resolució favorable 
per a l’accés als serveis i programes. Així mateix, també poden ser beneficiàries persones 
d’altres col•lectius que requereixen una atenció especialitzada, a demanda dels ministeris 
competents. Finalment, en casos excepcionals poden accedir al servei residencial infants i 
adolescents que estiguin sota la tutela del Govern.

Des de la seva creació, l’FPNSM ha anat desenvolupant un ampli ventall de serveis i 
programes que s’inscriuen en tres àmbits d’actuació: l’atenció diürna i educativa, l’atenció 
residencial i d’habitatge i l’atenció sociolaboral. A continuació es presenten cadascun d’ells:

SERVEIS I PROGRAMES5.3 
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Servei d’atenció precoç IMPULS

 
SERVEIS D’ATENCIÓ DIÜRNA I EDUCATIVA

Des de fa més de 25 anys, Impuls ha estat al costat de les famílies per atendre i donar suport 
als infants de 0 a 6 anys que presenten algun trastorn o alteració del desenvolupament o 
tenen risc de patir-ne.

En aquesta trajectòria, s’han fet grans avenços per fomentar la inclusió des de les edats més 
primerenques i afavorir així la qualitat de vida dels infants i les seves famílies. Vam passar 
de tenir una estructura especialitzada a les nostres instal•lacions a poder incorporar al servei 
experiències puntuals a les escoles bressol. Posteriorment, el 2014, vam consolidar les nostres 
intervencions en aquest context amb la posada en marxa del programa Impuls Bressol.

El 2018 vam començar a implementar el model d’atenció centrat en la família i els entorns 
naturals, que coexisteix amb el nostre enfoc sociosanitari. Tot un equip de professionals 
treballa per afavorir el desenvolupament de l’infant: psicòlegs, fisioterapeutes, logopedes i 
terapeutes ocupacionals, en coordinació amb el neuropediatra i el metge rehabilitador.

Cada moment de la vida d’un infant es considera una oportunitat d’aprenentatge i, per aquest 
motiu, totes les intervencions es fan en els contextos més propers, principalment a casa i a 
l’escola bressol. La família, empoderada, com també els cuidadors principals, passen a ser el 
nucli d’intervenció fonamental, amb un rol totalment actiu i decisori en l’atenció als fills.
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EDES va néixer l’any 1978 com un programa d’educació especial per atendre i donar resposta 
a les necessitats educatives dels infants i joves amb discapacitat i a les seves famílies. 

A partir dels anys 80, i amb l’inici de les primeres estades d’integració escolars, el programa 
s’orienta als infants i joves que necessiten una estructura especialitzada, adaptada a les 
seves necessitats i als perfi ls de suport extens. El programa, en coordinació amb algunes 
escoles del país, aconsegueix petites experiències en l’entorn educatiu ordinari, fet que 
afavoreix la inclusió social.

Amb la nova defi nició del programa el 2020, derivada del conveni de col•laboració entre 
Govern, la CASS i l’FPNSM, EDES evoluciona per convertir-se en un programa educatiu i 
sociosanitari adreçat a infants i joves fi ns als 18 anys que requereixen suports sociosanitaris 
intensius i generalitzats. 

Durant aquests anys s’experimenten canvis importants, molts d’ells derivats de la 
implementació del model AICP. L’atenció en el dia a dia s’orienta a potenciar el grau 
d’autodeterminació i funcionalitat possible de la persona i, a diferència del model tradicional, 
es fa mitjançant aprenentatges signifi catius, que tenen sentit per a ella. La programació de 
les activitats es fa amb la participació directa de la persona atesa, facilitant la seva lliure 
elecció mitjançant sistemes de comunicació augmentativa i alternativa, com ara el picture 
exchange communication system (PECS).

En el dia a dia, s’organitza i s’estructura la programació mitjançant l’ensenyament estruc-
turat, el mètode TEACCH, que permet adaptar la pràctica educativa a les diferents maneres 
d’entendre, pensar i aprendre. 

Es dissenyen intervencions especifi ques d’estimulació cognitiva, sensorial i motriu i plani-
fi quem dinàmiques d’aprenentatge que potencien les habilitats personals i socials.  D’altra 
banda, l’aplicació de la metodologia del suport conductual positiu i el seu efecte en la regu-
lació de la conducta afavoreix poder utilitzar, cada cop més, recursos comunitaris. En aquest 
sentit, es fan projectes compartits amb les escoles i altres entitats del país que consoliden 
la nostra inclusió social.

Programa d’educació amb suports intensius EDES 
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  Servei de suports als centres educatius PROGRÉS

Al començament dels anys 90, la Fundació va iniciar la col•laboració amb les escoles 
ordinàries per atendre alumnes amb necessitats educatives especials seguint el principi 
d’integració.

L’any 1995 es va signar el primer conveni de col•laboració educativa, que va donar pas a la 
creació del programa Progrés, concebut per atendre infants i joves amb discapacitat en 
edat escolar en l’entorn ordinari.

L’any 2002, Progrés es va consolidar com un prestador de serveis en l’àmbit educatiu. 
Proporcionava recursos humans i tècnics als centres dels diferents sistemes educatius del 
país per contribuir al ple desenvolupament dels alumnes amb discapacitat.

A dia d’avui, Progrés constitueix el servei amb la plantilla més gran de la Fundació i dona 
resposta a les demandes de recursos de les comissions d’escolarització del Ministeri 
d’Educació. Els professionals, educadors i auxiliars s’orienten a donar suport en les activitats 
d’aprenentatge per reforçar l’acció educativa i facilitar la participació activa dels alumnes en 
la vida del centre.

L’equip es complementa amb professionals de l’àmbit sociosanitari, que fan sessions 
terapèutiques i rehabilitadores adaptades a les necessitats de cada alumne per millorar les 
seves competències comunicatives, motrius i sensorials. Aquesta atenció se suma a l’atenció 
educativa, la qual cosa dona lloc a una atenció integral.

La família, essent la màxima coneixedora i experta en el seu fi ll, és part indispensable de 
l’equip i està present en tot aquest procés d’atenció, contribuint a la qualitat de vida de 
l’infant i a la seva pròpia.
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Amb la voluntat de fomentar la inclusió en l’àmbit del lleure, des l’any 2014 la Fundació, 
d’acord a les demandes del ministeri, proporciona monitors especialitzats per atendre als 
infants i joves amb discapacitat d’entre 3 i 18 anys.

Aquests professionals ofereixen suports, eines i assessorament per facilitar la participació 
de la persona en les activitats de lleure organitzades a la comunitat, en els períodes de 
vacances escolars i en les activitats extraescolars.

Col•laboració amb el Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut: 
programes de lleure INTEGRA i INTEGRA PLUS

Programa formatiu prelaboral FENT CAMÍ

El 2016, davant l’increment signifi catiu de joves que sortien de l’etapa escolar obligatòria 
i s’orientaven cap al mercat laboral, es va apostar per crear un programa de capacitació 
prelaboral per acompanyar-los en aquesta transició. Naixia així Fent Camí, que té com a 
objectiu oferir als joves d’entre 16 i 21 anys una estructura formativa personalitzada que els 
faciliti la inserció laboral.

Amb la voluntat de donar oportunitats d’aprenentatge entre iguals i crear sinergies i 
col•laboracions amb els alumnes del Centre de Formació Professional, el programa s’ubica 
a les seves instal•lacions. S’estableixen així accions de cooperació amb les branques 
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 Servei ocupacional XERIDELL

de diploma d’ensenyament professional (DEP) i batxillerat professional (BP) d’estètica, 
activitats físiques, esportives i de lleure, microinformàtica i xarxes, i atenció sociosanitària, 
que permeten ampliar i posar en pràctica coneixements i habilitats per les dues parts.

El procés formatiu pretén potenciar al màxim l’autoconeixement del jove, les seves capacitats 
individuals i habilitats socials i laborals mitjançant una estructura en dues fases. 

En la primera, es fa la capacitació i la descoberta de l’entorn laboral mitjançant mòduls 
d’aprenentatge, visites i experiències prelaborals en empreses de diferents sectors.

Això permet als joves ampliar la mirada vers les diferents oportunitats laborals i triar la que 
s’adapta més als seus desitjos i necessitats, alhora que reben l’acompanyament i modelatge 
del personal especialitzat. Aquesta metodologia de treball permet anar adquirint estratè-
gies per desenvolupar-se de manera cada vegada més autònoma i prendre consciència del 
significat real del treball. 

En la segona fase, en coordinació amb el Servei d’Ocupació d’Andorra, s’organitzen estades 
formatives amb l’objectiu de tecnificar el jove en el mateix lloc de treball. La promoció de 
l’autonomia, la presa de decisions i l’autodeterminació són valors claus que es treballen de 
manera continuada per aconseguir el ple desenvolupament del jove. 

Durant aquests quatre anys de desenvolupament del programa, s’ha comptat amb un 
nombre significatiu d’empreses col•laboradores. Tots els alumnes han fet estades de més 
de 170 hores en l’activitat laboral escollida. 

Xeridell va néixer als anys 80 com un taller que oferia un programa d’activitats laborals, 
ocupacionals i terapèutiques. Durant molts anys, aquesta “petita empresa” va donar 
oportunitats laborals a aquelles persones que no podien accedir a un entorn laboral 
comunitari. La producció d’articles de Nadal i altres serveis, principalment treballs de 
serigrafia i de manipulats, constituïen la base de les activitats que es desenvolupaven als 
tallers.

Amb la implementació del model AICP, Xeridell va començar a oferir un conjunt d’oportunitats 
ocupacionals personalitzades, adaptades, per tant, a cada persona i basades en les seves 
preferències.

El suport s’orienta a potenciar les capacitats individuals i les habilitats socials, amb activitats 
de la vida diària i els itineraris ocupacionals, fets en gran part en empreses i institucions 
col•laboradores del país. Alhora, l’enfocament integral permet incorporar tractaments 
rehabilitadors i activitats d’estimulació per millorar el manteniment funcional de les persones 
ateses.
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El 2018 es va posar en marxa el projecte Joves Ocupacionals, adreçat als joves d’entre 16 i 30 
anys, amb la fi nalitat d’oferir una atenció especifi ca en aquesta etapa vital, orientada a la 
transició cap a la vida adulta. A més, dona continuïtat a continguts acadèmics que poden 
reforçar i completar l’autonomia personal del jove.

Aquest servei és fruit de l’evolució del programa EDES Majors de 21 Anys, que fi ns al 2014 
atenia persones adultes amb gran dependència i necessitat de suport extens i continuat. En 
aquest moment, l’FPNSM, tenint en compte la Llei 6/2014 de serveis socials i sociosanitaris, 
aposta per desenvolupar un servei d’atenció sociosanitària d’acolliment diürn específi c: el 
centre de dia.

El servei ha ampliat el seu calendari de funcionament i ha passat a oferir les seves prestacions 
durant tot l’any, incloent els períodes de Setmana Santa, agost i Nadal, assimilant-se així als 
altres centres de dia del país.

El 2018, amb la reforma de les instal•lacions de la residència, el servei es va dividir en dos: 
Neret, ubicat a la residència assistida l’Albó i orientat a les persones amb necessitats 
d’atenció sanitària continuada, i Tria, ubicat als espais d’atenció diürna i que acull persones 
amb un grau més elevat d’autonomia.

En el dia a dia, s’ofereix un extens i variat ventall d’activitats personalitzades per estimular 
i mantenir les capacitats i habilitats de la persona, tenint en compte la seva etapa vital i el 
seu projecte de vida. El programa d’atenció s’orienta a totes les àrees de funcionament: 
cognitiu, motriu, socioafectiu i d’autonomia funcional, per fer un abordatge integral de les 
necessitats de la persona atesa. 

Es planteja l’enfocament terapèutic i rehabilitador per mitjà d’activitats de la vida diària 
desenvolupades en un context d’aprenentatge quotidià, amb tècniques d’intervenció com 
el modelatge i el reforç positiu. L’objectiu fi nal és que les persones mantinguin la seva inde-

Servei de centre de dia TRIA/NERET 
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pendència funcional el major temps possible i així incidir positivament en la seva qualitat 
de vida. En aquest mateix sentit, els espais d’atenció s’organitzen seguint la metodologia 
TEACCH, que permet estructurar, adaptar i donar sentit al temps, a l’espai i al sistema de 
treball. També s’utilitzen suports visuals i sistemes augmentatius de comunicació per tre-
ballar i promoure l’autodeterminació.

El programa es complementa amb intervencions especialitzades en teràpia assistida amb 
animals (cavalls i gossos), activitats de manteniment físic i teràpia aquàtica, així com ac-
tivitats artístiques i sociolúdiques que es poden desenvolupar a les instal•lacions o en els 
recursos comunitaris. La participació activa en la comunitat és un valor que tenim molt 
present en tot el que fem. 

La família també té un rol actiu i altament participatiu en el disseny i, és un facilitador més 
en el desenvolupament del projecte de vida de la persona atesa. S’ofereix un acompanya-
ment continuïtat per donar resposta i assessorament a les inquietuds relacionades amb el 
dia a dia i la projecció de futur del seu familiar. 
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Servei de llar residencial, residència assistida i servei de respir L’ALBÓ

SERVEIS D’ATENCIÓ RESIDENCIAL I HABITATGE

Des de fa més de 25 anys, la Fundació ofereix un lloc de vida permanent o temporal a 
persones amb discapacitat, en situació de dependència, que per diferents circumstàncies 
personals o familiars no poden continuar vivint a la seva llar.

L’any 2016, d’acord amb la Llei 6/2014 de 
serveis socials i sociosanitaris i amb la 
transició al model AICP, el servei va ini-
ciar el projecte de renovació i ampliació 
de la residència de l’EENSM, que tenia 
com a objectius habilitar diferents entor-
ns residencials adaptats, principalment, 
al nivell d’autonomia de la persona i les 
seves necessitats terapèutiques i d’aten-
ció; oferir als residents un espai íntim 
i acollidor que promogués els vincles 
entre ells i les seves famílies; crear nous 
espais que fomentessin l’aprenentatge i 
l’acció participativa; i promoure un habi-
tatge digne, modern, sostenible i adaptat 
segons la normativa d’accessibilitat.

Les instal•lacions es van inaugurar l’any 
2018 i es va establir així la diferenciació 
entre la llar residencial, la residència 
assistida i el centre de dia Neret.

La llar residencial atén persones amb 
un nivell de dependència i intensitat 
de suport moderat; en canvi, tant la 

residència assistida com l’espai de centre de dia Neret atenen persones amb dependències 
més altes i necessitats de suport extens, generalitzat i continuat.

Paral•lelament al canvi organitzatiu, el servei va iniciar el 2016 el projecte “Com vull viure 
a casa meva”, per promoure l’autoderminació, l’empoderament i la participació activa de 
les persones ateses, amb el suport de l’equip d’atenció directa i en estreta col•laboració 
amb la seva xarxa natural. Això contempla diferents aspectes, com la personalització i 
decoració dels espais compartits i individuals, la creació de la normativa de convivència, la 
personalització de les rutines i l’elecció en l’ocupació del lleure.

personals o familiars no poden continuar vivint a la seva llar.

L’any 2016, d’acord amb la Llei 6/2014 de 
serveis socials i sociosanitaris i amb la 
transició al model AICP, el servei va ini-
ciar el projecte de renovació i ampliació 
de la residència de l’EENSM, que tenia 
com a objectius habilitar diferents entor-
ns residencials adaptats, principalment, 
al nivell d’autonomia de la persona i les 
seves necessitats terapèutiques i d’aten-
ció; oferir als residents un espai íntim 
i acollidor que promogués els vincles 
entre ells i les seves famílies; crear nous 
espais que fomentessin l’aprenentatge i 
l’acció participativa; i promoure un habi-
tatge digne, modern, sostenible i adaptat 
segons la normativa d’accessibilitat.

Les instal•lacions es van inaugurar l’any 
2018 i es va establir així la diferenciació 
entre la llar residencial, la residència 
assistida i el centre de dia Neret.

La llar residencial atén persones amb 
un nivell de dependència i intensitat 
de suport moderat; en canvi, tant la 

residència assistida com l’espai de centre de dia Neret atenen persones amb dependències 
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El projecte també preveu la participa-
ció dels residents en assemblees de 
convivència, el treball individual per 
mitjà del vincle entre referent i perso-
na atesa, i l’establiment d’un bufet per 
abordar específi cament els desitjos i 
preferències en relació a l’alimentació. 

Les intervencions s’adeqüen a les ne-
cessitats de cada persona atesa. En 
aquest sentit, l’equip programa tallers 
formatius per fomentar habilitats per-
sonals que permeten establir rutines 
saludables a la llar; assemblees d’oci i 
convivència que promouen l’autode-
terminació; intervencions individuals 
basades en el modelatge per mantenir 
o desenvolupar habilitats que fomen-
ten l’autonomia en l’acompliment de 
les activitats de la vida diària; així com 
la implementació de sistemes alterna-

tius i augmentatius de comunicació que permeten treballar la comprensió, l’orientació i la 
presa de decisions. Es reforça, així, l’autoconcepte de la persona atesa. 

Aquests serveis també ofereixen estades de respir a les famílies cuidadores, per tal 
de proporcionar-los un temps de descans i donar resposta a situacions imprevistes i 
d’emergència a la llar.

El projecte també preveu la participa-
ció dels residents en assemblees de 
convivència, el treball individual per 
mitjà del vincle entre referent i perso-
na atesa, i l’establiment d’un bufet per 
abordar específi cament els desitjos i 
preferències en relació a l’alimentació. 

Les intervencions s’adeqüen a les ne-
cessitats de cada persona atesa. En 
aquest sentit, l’equip programa tallers 
formatius per fomentar habilitats per-
sonals que permeten establir rutines 
saludables a la llar; assemblees d’oci i 
convivència que promouen l’autode-
terminació; intervencions individuals 
basades en el modelatge per mantenir 
o desenvolupar habilitats que fomen-
ten l’autonomia en l’acompliment de 
les activitats de la vida diària; així com 
la implementació de sistemes alterna-

tius i augmentatius de comunicació que permeten treballar la comprensió, l’orientació i la 
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L’any 2015 la Fundació va adoptar la gestió del programa Vida Independent: Me’n Vaig a Casa 
Meva, engegat per la Fundació Privada Tutelar el 2014 en coordinació amb Govern. Durant 
els primers anys de funcionament, el programa va rebre l’assessorament de la Fundació 
Catalana Síndrome de Down i concretament del coordinador de Vida Independent a 
Catalunya, Pep Ruf.

El 2020 va passar a formar part de la cartera de la Fundació com a servei d’habitatges 
tutelats, tal com es concreta al conveni de col•laboració entre Govern, la CASS i la Fundació.  

L’objectiu és promoure que la persona prengui les seves pròpies decisions vitals, entre elles, 
triar el seu lloc de residència, on i amb qui viure, i capacitar-la per poder desenvolupar-
se amb la màxima autonomia i independència possible i en igualtat de condicions que la 
resta de la societat civil, tal com queda fonamentat a l’article 19 de la Convenció sobre els 
drets de les persones amb discapacitat. En aquest sentit, el servei fomenta l’emancipació 
de les persones amb discapacitat per tal que puguin viure de la manera més independent 
i autodeterminada possible, i posa al seu abast els suports personalitzats necessaris per 
promoure l’autogestió, tant al domicili com a la comunitat.

A partir de la valoració funcional, que contempla l’administració de proves psicomètriques 
i tallers d’avaluació inicial, s’assigna un educador referent i es dissenya conjuntament amb 
la persona el seu pla de suport, tenint en compte també les seves fi tes, desitjos i voluntats. 
Les principals estratègies d’intervenció són el modelatge, l’aprenentatge vicari, el reforç i 
l’acompanyament psicoafectiu, entre moltes d’altres.

Les assemblees permeten establir un entorn de confi ança i promouen la participació de 
la persona i la presa de decisió. Els tallers formatius estan enfocats a treballar aspectes 
domèstics i la gestió de la llar, així com a donar resposta a demandes formatives específi ques 
que les persones ateses sol•liciten a les assemblees.

Finalment, es treballa conjuntament amb la xarxa natural que escull la persona, que pot 
estar formada per amics, la parella, familiars o altres persones del seu entorn pròxim, que 
ells consideren de la seva confi ança i que són importants a la seva vida.

Servei d’habitatges tutelats VIDA INDEPENDENT: ME’N VAIG A CASA MEVA
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La Fundació ofereix serveis sociolaborals des de fa més de 30 anys. L’any 1990 es va crear 
l’Agència de Treball amb Suport (Agentas), amb la qual es van iniciar les primeres insercions 
laborals a les empreses del Principat, tant individuals com en equips de treball, basades en 
la metodologia del treball amb suport.

Aquesta metodologia d’integració laboral per a persones amb discapacitat facilita la seva 
incorporació al treball ordinari mitjançant un conjunt d’estratègies de suport, ajustades a les 
necessitats de cada treballador. L’objectiu és aconseguir un treball remunerat en empreses 
de la comunitat, amb els suports individualitzats i continuats que assegurin l’èxit a llarg 
termini.

Al treballador, se li proporciona un entrenament dins del lloc de treball i un recolzament al 
llarg de la seva vida laboral, per possibilitar el manteniment del lloc i un creixement personal 
i laboral. Aquest suport dels preparadors i monitors laborals fl uctua al llarg del temps en 
funció de la situació de la persona.

SERVEIS SOCIOLABORALS

Posteriorment, amb la implementació del model AICP es va redirigir la mirada envers la inclusió 
laboral, emfatitzant les motivacions, interessos i preferències laborals dels treballadors atesos 
com a motor per aconseguir insercions de treball personalitzades i estables.

El 2017 es va iniciar la col•laboració amb el Servei d’Ocupació d’Andorra i la Fundació es va 
convertir en prestador de servei que proporciona els professionals especialitzats en la inserció 
laboral ordinària. Aquest fet determina la creació del circuit únic per a la recerca d’un lloc de 
treball, assolint el dret a l’accés al mercat laboral de les persones amb discapacitat en igualtat 
de condicions.

S’ha continuat avançant i l’any 2018 s’ha elaborat el projecte de creació de la primera empresa 
d’inclusió sociolaboral del Principat d’Andorra: i&i Serveis.
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Aquesta iniciativa empresarial sense ànim de lucre va néixer com un complement al mercat 
laboral ordinari, amb la voluntat d’oferir alternatives laborals amb un acompanyament més 
intensiu. Aquesta estructura facilita la inserció laboral de les persones amb majors difi cultats 
per mantenir i consolidar un lloc de treball en el mercat laboral ordinari.

El projecte d’i&i Serveis assumia les diverses iniciatives de negoci que ja existien prèviament 
a la Fundació. S’incorporava la producció d’articles elaborats a mà i l’activitat de serigrafi a 
que s’estava fent als tallers ocupacionals Xeridell, i l’activitat desenvolupada al bar del Centre 
Cultural la Llacuna, que es va transformar en el servei de càtering actual BdGust! 

A aquestes iniciatives, s’hi va afegir el desenvolupament i professionalització del servei de 
missatgeria i reciclatge, així com el servei de destrucció confi dencial de documentació. 

També es van mantenir els serveis de suport a empreses en diversos àmbits: administratiu, 
neteja, jardineria, magatzem, cuina i manteniment.

L’any 2019, l’empresa d’inclusió sociolaboral es va posar en marxa a Sant Julià de Lòria, amb el 
nom d’i&i Serveis, que respon a “il•lusió i inclusió”, motius que guien la feina del nostre dia a dia.

Actualment, tots els serveis ofereixen un treball remunerat inscrit a la comunitat. És una 
empresa que ofereix serveis professionals i de qualitat a tercers,  ja siguin particulars o 
empreses. En aquest sentit, el lema “Junts generem oportunitats laborals” vol visibilitzar la 
col•laboració, sensibilització i participació de tota la societat civil.

Empresa d’inclusió sociolaboral I&I SERVEIS
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Tal com s’ha exposat anteriorment, la relació entre l’FPNSM i el Servei d’Ocupació d’Andorra 
(SOA) es va iniciar el 2017. El març del 2020 la col•laboració es va formalitzar amb la signatura 
d’un acord per desenvolupar els serveis de treball amb suport a la inclusió laboral ordinària. 

La prestació que fa la Fundació va adreçada a proporcionar el personal especialitzat per facilitar 
la inclusió laboral ordinària de les persones amb discapacitat, mitjançant la metodologia de 
treball amb suport, en empreses i en administracions públiques i parapúbliques.

S’ofereix a les persones majors de setze anys inscrites al SOA, l’avaluació i orientació laboral 
personalitzada que permet dur a terme una prospecció per cercar el lloc de treball que 
millor se’ls ajusta. Al mateix temps, se’ls ofereix formació i preparació laboral per ampliar les 
seves oportunitats i, un cop aconseguit el lloc de treball, se’ls acompanya i es fa el seguiment 
laboral continuat tant a la persona com a l’empresa.

En relació a les empreses i administracions usuàries del SOA, el servei fa prospecció d’empreses 
inclusives, identifi ca llocs de treball susceptibles de ser ocupats, acompanya l’empresa en la 
selecció i contractació ordinària i l’assessora en l’àmbit de l’atenció especialitzada.

Aquesta prestació de la Fundació està regulada per la comissió de coordinació, avaluació i 
qualitat, que s’encarrega de coordinar i fer el seguiment de les actuacions i les prestacions 
fetes, així com de valorar els resultats del programa i les propostes de millora que es 
requereixin.

Col•laboració amb el Ministeri de Presidència, Economia i Empresa: programa 
de suport a la inclusió laboral ordinària del Servei d’Ocupació d’Andorra
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PLA ESTRATÈGIC

PERSONA FAMÍLIA

INSTITUCIONS

Posicionar-se 
com a entitat de 

referència en 
matèria d’atenció a 

la discapacitat

El desenvolupament 
d’una organització 

eficient i eficaç

La millora 
continuada de 
la qualitat dels 

serveis

El desenvolupament 
d’una cultura 

d’empresa basada 
en principis d’ètica 

i valors

Potenciar una 
organització 
participativa i 

oberta
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Impulsar un 
canvi de model en 

l’atenció a les 
persones amb 
discapacitat

Desenvolupar 
i millorar els 

serveis

Model d’atenció 
integral i 
centrada en la 
persona

Model 
d’atenció 
centrada en 
la família 
i entorns 
naturals

Recerca i 
innovació per 
a la millora 
metodològica

Desenvolupament dels 
sistemes TIC 

Desenvolupament 
personal i 

professional 

Impulsar 
un canvi 

organitzatiu

Dimensió 
sociosanitària

Dimensió 
empresarial

Redefinició i 
creació de serveis

Evolució de la 
qualitat dels 
serveis

Millora 
d’equipaments i 
instal·lacions

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
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IMPULSAR UN CANVI DE MODEL EN L’ATENCIÓ A LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT

Implementació del model d’atenció integral i centrada en la persona

2014

2015
2016

2017

2018
2019

2020

Recerca

Formació

Grup Motor

Pla Estratègic AICP

Covid-19

• Recerca d’experts.

• Marc de col·laboració amb Fundación Pilares i Centre 
Ocupacional Bogatell: acompanyament al canvi de 
model.

• Formacions a tot el personal de la Fundació.
• Creació de la comissió de treball per al canvi de 

model: grup motor.

• Disseny del Pla Estratègic 2018–2021.
• Projecte residencial “Com vull viure a casa meva” 

2017–2019.
• Projecte del servei de menjador: el “Bufet”.

• Avaluació de la qualitat de vida, implementació de 
nous plans de suport, identificació del referent de cada 
persona atesa. Identificació de les necessitats de suports 
mitjançant l’EIS (escala d’intensitat suport).

• Prova pilot PCP (planificació centrada en la persona).
• Empoderament de les persones ateses per mitjà 

del treball dels drets, assemblees, ocupació i oci a la 
comunitat.

• Definició de les competències professionals per al   
desenvolupament de l’AICP.

• Organització de tallers educatius adaptats per 
explicar les mesures de protecció.

• Organització d’activitats terapèutiques per 
millorar l’equilibri psicoemocional.

• Seguiment i acompanyament telemàtic 
personalitzat a la persona atesa i família.

6 FITES ACONSEGUIDES EN ELS ÚLTIMS ANYS
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IMPULSAR UN CANVI DE MODEL EN L’ATENCIÓ A LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT

Implementació del model d’atenció centrada en la família i els entorns naturals

2014

2015
2016

2017

2018
2019

2020

Inici inclusió 

Recerca

Exploració del model 

Transformació al nou 
model (2018-2021)

Covid-19

• Creació del programa d’atenció precoç a les escoles 
bressol (Impuls Bressol).

• Convivència entre Impuls (estructura  
especialitzada a la Fundació) i Impuls Bressol.

• Primer contacte amb el model:             “Encuentro 
internacional de actualización e investigación en 
atención temprana y desarrollo infantil” a la UCV 
(Universidad Católica de Valencia).

• Marc de col·laboració amb la UCV: acompanyament 
al canvi de model. 

• Disseny del Projecte d’implementació del model 
d’atenció centrat en la família i els entorns naturals 
(2018–2023).

• Formació de l’equip d’Impuls.

• Canvi metodològic: avaluació necessitats 
familiars, treball col·laboratiu en domicilis i 
implementació PIAF (pla individual d’atenció 
família) i PIAE (pla individual d’atenció escola 
bressol).

• Implementació de la tècnica: suport en  
rutines.

• Realització dels tractaments terapèutics en 
entorns naturals.

• Capacitació professional d’expertesa.

• Adaptació del seguiment del servei a la situació 
de confinament de cada família.

• Continuïtat de la formació en línia.
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IMPULSAR UN CANVI DE MODEL EN L’ATENCIÓ A LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT

Recerca i innovació per la millora metodològica

2014

2015
2016

2017

2018
2019

2020

Estimulació

Teràpies

Tècniques

Metodologia

Covid-19

• Creació de la sala multisensorial: sala 
Snoezelen. 

• Implementació de la teràpia assistida 
amb gossos.

• Implementació de l’equinoteràpia.
• Implementació de la musicoteràpia.

• Sistema d’estimulació multisensorial My Room.
• Estimulació basal per a persones amb 

necessitats de suport generalitzat. 
• Mètode lectoescriptura: Glifing.
• Mirades que parlen: Irisbond.
• Consolidació mètode TEACCH, PECS i  

integració sensorial.

• Implementació del suport conductual positiu (SCP).
• Implementació de la planificació centrada en la 

persona (PCP).
• Implementació del treball en rutines.

• Increment d’ús de les TIC per fomentar la 
comunicació i el treball telemàtic.
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IMPULSAR UN CANVI ORGANITZATIU
Promoure el desenvolupament personal i professional 

2015

2016

2017

2018
2019

2020

Creació dept. RH 

 Model 
retributiu 

Consolidació 
dept. RH

Avaluació de 
l’acompliment

Covid-19

• Incorporació del primer tècnic en 
recursos humans.

• Estudi retributiu d’equitat interna i 
externa.

• Professionalització del departament: 
incorporació d’un responsable i reorganització 
de l’àrea.

• Revisió de la descripció dels llocs de treball.
• Disseny definitiu de la graella salarial.
• Disseny del sistema d’avaluació de 

l’acompliment.

• Prova pilot:  implementació sistema 
d’avaluació de l’acompliment (2n semestre). 



58   MEMÒRIA
5050
AnysAnys

IMPULSAR UN CANVI ORGANITZATIU
Desenvolupar els sistemes TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) 

2015

2016

2017

2018
2019

2020

Avaluació 

Implantació

Consultoria

Implantació

Covid-19

• Estudi intern de necessitats 
informàtiques.

• ERP MURANO (sistema administratiu 
financer comptable).

• Consultoria informàtica externa.
• Selecció nous ERP: AEGERUS (gestió de 

centres sociosanitaris) DENARIO (sistema 
de gestió d’RH integral).

• ERP DENARIO:
• Gestió de requeriments.
• Implantació mòdul nòmina 

(Core).
• ERP AEGERUS:

• Gestió de requeriments. 

• DENARIO:
• Implantació mòdul portal de l’empleat.
• Implantació mòdul optimització recursos.

• AEGERUS:
• Implantació mòdul altes.
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DESENVOLUPAR I MILLORAR ELS SERVEIS 
Desenvolupament de la dimensió sociosanitària de l’entitat

2014

2016

2018
2019

2017

2020

Avaluació

Conveni 

 Eines 
compartides

Ampliació 
recursos

Covid-19

• Estudi de les necessitats 
sociosanitàries, amb la 
col·laboració del SAAS.

• Marc de col·laboració amb el SAAS: conveni de 
prestacions assistencials sanitàries a l’EENSM.

• Implantació del servei d’infermeria. 24 h a la 
residència i ampliació de les hores d’atenció del 
metge referent.

• Implantació del programa informàtic HCIS del SAAS 
a l’Albó: historia clínica compartida.

• Implantació del servei de farmàcia del SAAS: 
sistema unidosi de medicació.

• Implementació del seguiment de l’atenció 
mèdica especialitzada: psiquiatra i metge 
rehabilitador.

• Implementació del pla de salut.
• Creació de l’àrea d’atenció sociosanitària.

• Creació de la Comissió Covid-19:
• Anàlisi i definició d’actuacions.
• Elaboració de plans, protocols i 

procediments.
• Seguiment de mesures.
• Accions de comunicació.
• Coordinacions ministeris.

• Activació prestacions sociosanitàries a domicili.
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DESENVOLUPAR I MILLORAR ELS SERVEIS 

Desenvolupament de la dimensió empresarial de l’entitat

2018

2019

2020

Iniciativa 
empresarial

Desenvolupament

Covid-19

• Projecte de creació de la primera 
empresa d’inclusió sociolaboral 
d’Andorra.

• Adquisició dels locals de l’empresa, 
condicionament i trasllat.

• Inici de l’activitat: posada en marxa 
de 5 línies de prestacions de servei 
(missatgeria i reciclatge, destrucció 
confidencial de documents, BDGust! 
servei de càtering, articles promocionals 
i de regal, suport a l’empresa).

• Acompanyament personalitzat als 
treballadors i les seves famílies en 
període de confinament.

• Assessorament a les empreses per 
a la reincorporació dels treballadors 
en el moment de la reactivació de 
l’activitat.
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DESENVOLUPAR I MILLORAR ELS SERVEIS DESENVOLUPAR I MILLORAR ELS SERVEIS 

Redefinició i creació de serveis

2015

2016

2018
2019

2017

4/14

 6/14

11/14

14/14

• Col·laboració amb el ministeri competent en matèria 
d’afers socials: programa Integra/Integra Plus.

• Creació del nou servei sociosanitari: centre de dia.
• Creació programa Impuls Bressol.
• Marc de col·laboració amb Carisma per a la gestió de 

les seves botigues benèfiques.

• Gestió del programa Vida Independent: Me’n 
Vaig a Casa Meva.

• Inici activitat restauració: gestió bar La Llacuna.

• Creació programa Fent Camí.
• Transformació tallers ocupacionals a servei 

ocupacional Xeridell.
• Creació programa Jove Ocupacional.
• Transformació activitat restauració en servei de 

càtering BDGust!
• Inici prestació de servei d’inserció laboral al SOA 

(Servei d’Ocupació d’Andorra).

• Prova pilot del projecte Tornem a Casa.
• Transformació de l’Albó en unitats de convivència: Residència 

assistida / llar residencial.
• Creació empresa d’inclusió sociolaboral i&i Serveis.

• Creació del servei d’atenció psicològica per a persones 
amb discapacitat i famílies amb la col·laboració de 
COPSIA (Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra).

2020 Covid-19

Nombre d’iniciatives realitzades
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DESENVOLUPAR I MILLORAR ELS SERVEIS
Millora dels equipaments i instal·lacions

2015

2016

2017

2018
2019

2020

Avaluació

Infraestructures

Reforma

Equipaments

Covid-19

• Estudi estat de situació de la 
residència l’Albó.

• Concurs i redacció del projecte d’ampliació i reforma 
de la residència l’Albó.

• Instal·lació de la climatització.

• Adjudicació i inici de la construcció de la 
residència l’Albó (2016–2018).

• Finalització de les obres de l’edifici residencial 
l’Albó: unitats de convivència, centre de dia i 
menjador.

• Rehabilitació de les instal·lacions de la piscina.
• Reforma de la 2a planta de l’antiga escola.
• Instal·lació de càmeres de vigilància.

• Rehabilitació dels espais del servei 
ocupacional Xeridell.

• Adaptació d’espais i sectorització per 
unitats de convivència.
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DESENVOLUPAR I MILLORAR ELS SERVEIS DESENVOLUPAR I MILLORAR ELS SERVEIS 
Evolució de la qualitat dels serveis

2018

2019

Qüestionari 
de satisfacció 

Implementació

• Disseny de l’eina d’avaluació QSF 
(qüestionari de satisfacció de les 
famílies).

• Prova pilot: passació del QSF i informe 
de valoració amb la col·laboració del 
CRES (Centre de Recerca Sociològica de 
l’Institut d’Estudis d’Andorrans).
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EQUIP MULTIDISCIPLINARI QUE 
ATÉN LA PERSONA

EDUCADORS

97

PREPARADORS 
LABORALS

6

TERAPEUTES 
OCUPACIONALS

4

PSICÒLEGS

5

FISIOTERAPEUTES

6

MONITORS

16

LOGOPEDES

22

AUXILIARS

103

METGE

1

PSICOMOTRICISTES

2

INFERMERS

5

TÈCNICS 
D’AVALUACIÓ I 

ORIENTACIÓ
2 

PSICOPEDAGOGS

1
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ELS PROFESSIONALS7.1

La Fundació compta amb un equip de professionals compromesos amb les persones amb 
discapacitat i les seves famílies, i amb la missió i els valors que guien l’entitat.

El model AICP comporta disposar de diferents perfils professionals especialitzats per donar 
resposta a les necessitats de les persones ateses i acompanyar-los en l’assoliment dels seus 
objectius. Cada persona atesa disposa d’un equip multidisciplinari que vetlla cada dia per 
millorar la seva qualitat de vida. 

Tot el personal que treballa a la Fundació, amb independència de si és o no d’atenció directa, 
està format en aquest model d’atenció, 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 Fundació Privada 
Nostra Senyora de Meritxell i com queda reflectit als nostres estatuts.
 
A data de 2020 la plantilla és de 300 professionals: 

EQUIP HUMÀ7

  PERSONAL D’ATENCIÓ DIRECTA   PERSONAL DELS SERVEIS CENTRALS

• Psicòleg
• Tècnic d’avaluació 

i orientació                                                                                                                
laboral

• Tècnic d’avaluació 
i orientació en vida 
independent

• Psicopedagog

• Educador
• Psicomotricista
• Preparador laboral
• Auxiliar educatiu

• Monitor laboral
• Monitor de llar
• Monitor d’activitats físiques

• Director general
• Director 
• Responsable 
• Coordinador

• Comptable
• Administratiu 
• Auxiliar administratiu 

• Cap de manteniment
• Xofer 
• Ajudant de manteniment

• Cap de cuina 
• Cuiner 
• Ajudant de cuina

• Prospector laboral

  PERSONAL SOCIOSANITARI

• Metge
• Infermer 
• Logopeda
• Fisioterapeuta
• Terapeuta ocupacional
• Auxiliar sociosanitari
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PROFESSIONALS PER ÀREA7.1.1

ÀREA NOMBRE DE 
PROFESSIONALS

Atenció directa
Atenció educativa
Atenció residencial
Atenció diürna
Atenció sociolaboral
Acords de col·laboració*

Serveis centrals
Estructural
Servei complementari

Total

    270
    166
    50
    27
    12
    15

    30
    17
    13

    300

*Els acords de col·laboració són els programes de lleure Integra i Integra Plus i el 
programa de suport a la inclusió laboral ordinària del Servei d’Ocupació d’Andorra.
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Atenció directa
90%

Dones
82%

Serveis centrals
10%

Homes
18%

Majors 60
4%

Entre 56 i 60
7%

Entre 35 i 55
41%

Menors 35
48%

Composició de la plantilla

Distribució segons tram d’edat

Distribució per sexes 



68   MEMÒRIA
5050
AnysAnys

ACCIONS FORMATIVES
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CONFERÈNCIES ANUALS D’INICI D’ACTIVITATS 7.2.1

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell aposta per marcar l’inici de les seves 
activitats anuals amb una acció formativa adreçada a tots els professionals de l’entitat i 
a altres agents externs de l’àmbit. Aquestes conferències pretenen ser el punt de partida 
per a l’elaboració del pla de formació i per impulsar noves orientacions pel que fa a models 
d’atenció, metodològics o d’intervencions.

A partir del 2014 s’aborden en aquestes conferències diferents temàtiques d’interès, sempre 
alineades amb la filosofia i el pla estratègic de la Fundació. Els ponents han estat sempre 
especialistes de renom i amb reconeixement nacional i internacional.

CONFERÈNCIA PONENT

Jornades d’Envelliment 
i Discapacitat 
(2008–2011)
 

Dr. Miquel Aguilar, cap de servei de Neurologia 

de l’Hospital de Terrassa

Dra. Roser Garreta, cap del Servei de 

Rehabilitació de l’Hospital Universitari Mútua 

Terrassa

Ramona Ribes, professora del Departament de 

Psicologia Evolutiva i Educativa de la Universitat 

de Lleida

Eva Bosch, psicòloga especialista en psicologia 

clínica del Centre de Salut Mental de l'Hospital 

Nostra Senyora de Meritxell, Andorra

Dra. Barbara Wilson, neuropsicologa especialit-

zada en rehabilitació de lesions cerebrals de la 

Unitat de Ciències del Cervell i de la Cognició del 

Medical Research Council de Cambridge

Txema Franco, director general de Fundación 

Lantegi Batuak, País Basc

Nolasc Acarín, neuròleg, acadèmic corresponent 

de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

FORMACIONS7.2
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CONFERÈNCIA PONENT

Salut de les persones amb 
discapacitat intel·lectual: el projecte 
POMONA-ESP (2013)

Rafael Martínez-Leal, doctor en psicologia, 
responsable de la Unitat d’Investigació en 
Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del 
Desenvolupament del Servei Especialitzat de 
Salut Mental de Villablanca de Reus

Afectivitat i sexualitat en les 
persones amb diversitat funcional 
(2014)

Gemma Deulofeu, psicòloga especialista en 
sexualitat i parella en l’àmbit de l’atenció de les 
persones amb discapacitat

La discapacitat des d’un punt de 
vista cognitiu i emocional (2015)

Carme Timoneda Gallart, psicòloga especialista 
en l’àmbit de l’atenció de les persones amb 
discapacitat

Viure amb dignitat i controlant la 
pròpia vida: model d’atenció integral 
i centrada en la persona amb 
discapacitat

Model centrat en la família i els 
entorns naturals (2016)

Dra. Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación 
Pilares para la Autonomía Personal

Dra. Margarita Cañadas, professora de la 
Universidad Católica de Valencia San Vicente 
Mártir

Model d’intervenció per a persones 
amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament, amb dificultats 
en la regulació de les emocions i la 
conducta (2017)

Dr. Ramon Novell Alsina, psiquiatre especialitzat 
en atenció a pacients amb discapacitat 
intel·lectual

Conflictes ètics de l’atenció centrada 
en les persones: (deliberant) entre 
l’autonomia i la protecció (2018)

Dra. María Jesús Goikoetxea Iturregui, doctora 
en drets humans, llicenciada en psicologia i 
teologia i magíster en bioètica

Paradigmes eficaços per a la 
inclusió: drets, suports, qualitat de 
vida i autodeterminació (2019)

Dr. Miguel Ángel Verdugo Alonso, catedràtic de 
Psicologia de la Discapacitat en el departament
Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológicos de la Facultad de Psicologia de la 
Universidad de Salamanca, i director de l’INICO
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EVOLUCIÓ DE LA FORMACIÓ 7.2.2

L’FPNSM, en la seva aposta per la qualitat i l’excel·lència en matèria d’atenció a les persones 
amb discapacitat, opta per la formació dels seus professionals com a instrument de gestió 
imprescindible per a la millora contínua.

En aquest sentit, a partir del 2016 es formalitza l’elaboració de plans de formació anuals que, 
congruents amb les línies estratègiques plantejades per l’FPNSM i els objectius definits pels 
diferents serveis, impulsin el desenvolupament tècnic i de carrera dels nostres professionals 
mitjançant diferents accions formatives.

En aquesta línia, a partir del 2015 es triplica el pressupost que fins al moment s’havia destinat 
a la formació. Aquest fet ens permet oferir accions formatives específiques als professionals 
per dotar-los de les competències necessàries que els permetin abordar la transformació de 
l’FPNSM cap al model d’atenció integral i centrada en la persona ( AICP), el model d’atenció 
centrat en la família i els entorns naturals i el suport conductual positiu. Així mateix, es 
consoliden les formacions bàsiques del personal que s’incorpora a la nostra entitat, com 
també formacions més especialitzades en funció de la categoria professional.

Aquesta situació d’increment formatiu en els darrers anys es veu clarament reflectida en el 
gràfic inferior, en què també s’observa l’efecte de la pandèmia al 2020. En aquest sentit, la 
Fundació s’ha hagut de reinventar i ha optat per potenciar i incrementar les formacions en 
línia, vetllant així per mantenir el creixement tècnic i qualificat de la plantilla. 

Despesa en formació
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CLASSIFICACIONS DEL PLA DE FORMACIÓ7.2.3

El pla de formació de la Fundació classifi ca les formacions en els tres nivells següents: 

1.  La formació base o d’actualització és aquella considerada essencial per als professionals, 
ja que està directament vinculada a les competències professionals bàsiques requerides a 
les diferents àrees i serveis o està requerida per normativa i suposa una actualització.

2.  La formació de tecnifi cació és aquella que dona resposta als projectes i necessitats 
dels serveis. Té per objectiu l’assoliment i la millora de les competències tècniques dels 
professionals per situar-los a l’avantguarda de les noves tendències metodològiques.

3.  La formació estratègica és aquella vinculada a les línies estratègiques de l’FPNSM, que 
permet la implementació dels models d’atenció i la seva gestió.
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LES FORMACIONS MÉS RECENTS7.2.4

Durant el bienni 2019–2020 s’han fet 82 accions formatives repartides amb la segmentació 
següent:

De les formacions de base o d’actualització, un 92% es concentren en el vessant sociosa-
nitari: l’epilèpsia, mobilitzacions i higiene postural, manipulació d’aliments, primers auxilis 
i reanimació cardiopulmonar (RCP), entre d’altres. També cal destacar que a causa de la 
pandèmia produïda per la Covid-19, s’han dut a terme formacions especifiques en matèria 
de mesures preventives i de contenció del coronavirus, protocols d’actuació i procediments.

Les altres formacions fetes corresponen als àmbits de riscos laborals i d’administració. 

BASE
16%

TECNIFICACIÓ
64%

ESTRATÈGICA
20%

GESTIÓ I ALTRES
8%

INTERVENCIONS
SOCIOSANITÀRIES

92%
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Pel que fa a la tecnificació, destinada a la millora continua de les intervencions, s’han fet un 
total de 53 accions formatives distribuïdes de la manera següent:

Finalment, pel que fa les formacions estratègiques, un 82% es concentren en la metodologia 
del suport conductual positiu, atès que en anys anteriors el pla de formació es va centrar 
principalment en els models marc de la Fundació.

ATENCIÓ PRECOÇ
4%

TRASTORN DE
L’ESPECTRE AUTISTA

23%

INNOVACIÓ I
INTERVENCIONS

EDUCATIVES
23%

INTERVENCIONS
SOCIOSANITÀRIES

17%

GESTIÓ I ALTRES
9%

INTERVENCIONS
EN L’ÀMBIT

LABORAL 7%

COMUNICACIÓ
I LLENGUATGE

17%

SUPORT
CONDUCTUAL

POSITIU
82%

MODEL AICP
6%GESTIÓ

I ALTRES
6%

MODEL CENTRAT
EN LA FAMÍLIA

6%
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COL·LABORACIÓ I ASSESSORAMENT TÈCNIC A 
AGENTS EXTERNS

7.3

Les accions d’assessorament són quelcom implícit en el funcionament de tots i cadascun 
dels serveis de la Fundació. En aquest sentit, agents com les escoles bressol, centres 
educatius, empreses, entitats i professionals col·laboradors reben formació constant per 
part dels nostres professionals.

Tanmateix, pren especial importància el fet que l’FPNSM ha treballat en els darrers anys 
per compartir coneixements i experiències relatives a la discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament, mostrant-se com un centre de referència. L’expertesa dels professionals 
ha permès organitzar i participar en els actes d’àmbit nacional i europeu següents: 

Congrés “Early childhood intervention: for meeting sustainable development goals of 
the new millennium”, a Sèrbia

L’octubre del 2017 la responsable del servei d’atenció precoç, Montse Seivane, i la psicòloga 
Carolina Pastor participen en aquest congrés amb la presentació “Dirigir el procés de 
transformació a una aproximació d’intervenció principal centrada en la família al Principat 
d’Andorra”, en la qual exposen el canvi de model en què es troba immers l’esmentat servei.

II Jornada Autea “Sobre trastorns de l’espectre autista”, a Andorra la Vella

El febrer del 2019 la responsable de l’àrea de suport tècnic i de comunicació de la Fundació, 
Mar Peiró, participa en aquesta segona jornada amb la presentació “Soc adolescent amb 
TEA, quins suports m’ofereix l’EENSM?”, exposant els programes i metodologia d’intervenció 
implementada a la Fundació per a aquest col·lectiu.

Sessió clínica del SAAS “Avaluació dels trastorns mentals en persones amb discapacitat 
intel·lectual”, a Andorra la Vella

El febrer del 2019, un dels psicòlegs de la Fundació, Manel Borrallo, participa en una de 
les sessions clíniques del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) organitzada per l’àrea 
de Salut Mental. A la sessió, explica com s’aborda a la Fundació l’avaluació, l’exploració 
psicopatològica i l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual.

Sessions d’assessorament i formació al Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) la 
Gavernera, a Escaldes-Engordany

Entre febrer i maig del 2019, Mar Peiró i Manel Borrallo imparteixen cinc sessions formatives i 
d’assessorament a l’equip d’atenció directa del CRAE: monitors de llar, educadors i psicòlegs 
dels SAAS. En aquestes sessions es dona als assistents formació específica i orientació en 
relació al paradigma d’atenció integral i centrada  en la persona (AICP) i per a la gestió de 
l’alteració de conducta en persones amb discapacitat intel·lectual.
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II Jornada Fundació Aspasim “L’escola inclusiva a Catalunya… Un dret”, a Catalunya

L’abril del 2019, Àgatha Moya, directora dels serveis d’atenció diürna i educativa, i Mar Peiró 
participen en aquesta segona jornada amb la presentació “Progrés: un model de prestador 
de serveis als centres educatius d’Andorra”, en la qual es dona a conèixer el nostre model 
d’actuació i intervenció per afavorir la inclusió dels infants i joves amb discapacitat atesos als 
centres escolars del nostre país durant totes les etapes educatives.

Sessió formativa en el marc del programa Integra del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge 
i Joventut: “Parlem de discapacitat intel·lectual basant-nos en els suports”, a Andorra la 
Vella

El desembre del 2019, dos dels psicòlegs de l’FPNSM, Manel Borrallo i Anna Jiménez, duen 
a terme una sessió formativa adreçada a professionals que treballen en l’àmbit del lleure i 
l’oci. En aquesta sessió es donen eines i nocions bàsiques sobre suport conductual positiu 
per tal de detectar i prevenir les alteracions de conducta.

Sessió clínica del SAAS: “Programa de detecció precoç i intervenció amb nens amb TEA”, 
a Andorra la Vella

El novembre del 2020, la psicòloga del servei d’atenció precoç Impuls, Meritxell Ciria, 
participa en una de les sessions clíniques del SAAS, organitzada pel servei de salut mental 
infantojuvenil. En aquesta sessió es dona a conèixer l’avaluació, l’atenció i el seguiment 
que s’ofereix des del servei als infants i a les seves famílies, fonamentat en el paradigma 
d’atenció centrat en la família i els entorns naturals.
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ESTADES FORMATIVES7.4

L’FPNSM facilita cada any estades formatives als estudiants que volen aprendre i treballar 
en el món de la discapacitat. Estan dirigides a estudiants tant d’origen nacional com 
internacional. L’objectiu és que puguin aprofundir els seus coneixements teòrics des d’un 
vessant més pragmàtic.

Els perfils dels estudiants que rep la Fundació són molt variats, però sempre cursen estudis 
o són titulats en professions de l’àmbit sociosanitari, educatiu i social.

En els darrers anys, l’interès dels estudiants pel nostre centre s’ha vist incrementat. Aquest 
fet posa en relleu el grau de sensibilització de la població jove envers la discapacitat. A més, 
s’evidencia la importància de la tasca de la Fundació pel que fa a l’atenció a les persones 
ateses així com a les bones pràctiques seguides.
 
Des de la Fundació es fa un esforç constant i continu per implicar els professionals en els 
seguiment d’aquests estudiants perquè puguin assolir les competències pautades i perquè 
s’emportin una experiència profitosa i enriquidora.

Centre formatiu 
de procedència Tipus de formació

Centre de Formació 
Professional d’Aixovall

Cicle formatiu de 
secretariat multilingüe 1 2019

Cicle formatiu d'auxiliar 
sociosanitari

3 2019

2 2020

Escola Andorrana de 
Batxillerat

Projecte de participació, 
actuació i servei amb 
adults (PAS)

4 2019

Lycée Comte de Foix Formació professional 
en cuina 1 2019

Total d'alumnes 11
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Centre formatiu 
de procedència Tipus de formació

Universitat d’Andorra Bàtxelor en infermeria

3 2019

2 2020

Universitat Oberta de 
Catalunya

Grau en psicologia 1 2019

Màster de psicopedagogia 1 2020

Màster en dificultats 
d'aprenentatge i trastorns 
del llenguatge

2 2019

1 2020

Total d'alumnes 10
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CONVENIS, PATROCINIS I COL·LABORACIONS

Els nostre més sincer agraïment a tots ells.
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CONVENIS8.1

TREBALL EN XARXA8

Són nombrosos els convenis amb institucions i entitats que des de fa anys es renoven i 
permeten realitzar projectes i accions dirigides a les persones ateses:

• Universitat d’Andorra (2005)
• Borda Mateu (2007)
• MoraBanc amb la targeta solidària (2010)
• Special Olympics (2013 i renovació 2015)
• Consell General (2013)
• Fundació Jacqueline Pradère i la societat mercantil PRESA, titular dels         

restaurants McDonald’s a Andorra (2013)
• Govern d’Andorra, EENSM i Carisma (2014)
• Botigues Carisma i Agentas (2014)
• SAAS, prestacions de serveis assistencials sanitaris (2015)
• Fundació Catalana Síndrome de Down (2015)
• Comú d’Andorra la Vella (2015)
• Andbank (2015)
• Societat Explotadora del Camp de Neu de la Rabassa, SA (2015)
• Andorra Telecom (2016)
• Planeta Imaginario (2016)
• Govern d’Andorra, relatiu al programa Fent Camí (2016)
• ICAP Teràpia (2017)
• Museand, fundació privada que gestiona el Museu Carmen Thyssen Andorra         

(2017)
• Associació Andorra Lírica (2018)
• Institut per l’Atenció i la Recerca en la Discapacitat Intel·lectual i      

Desenvolupament (INARDI) (2018)
• Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (2018)
• Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans (2018)
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PATROCINIS I COL·LABORACIONS EN ACTIVITATS SOCIALS 
I DE DIVULGACIÓ 

8.2

La nostra tasca no seria possible sense la participació d’un gran nombre d’organismes 
públics, empreses privades, associacions del tercer sector i entitats de tota mena del país 
i de fora. Ningú és completament autònom; al contrari, tots som interdependents i teixir 
una bona xarxa de relacions és el que ens permet assolir el nostre màxim potencial.

El 2019 se signen o es renoven els convenis següents: 

• Amb el Club Natació Serradells, el Club Sincronitzada Serradells i el Comú d’Andorra 
la Vella per a la utilització de la piscina i el gimnàs per a entrenaments, classes 
d’activitat física a l’aigua per a majors de 60 anys i classes de natació per a nadons.

• Amb el Ministeri de Salut per al subministrament de vacunes per a la campanya de 
vacunació contra la grip.

• Amb la Fundació Blanquerna per a la cooperació educativa perquè els estudiants de 
la facultat desenvolupin les pràctiques acadèmiques a l’FPNSM.

• Renovació amb l’associació Andorra Lírica per fer classes magistrals en què es 
treballen les tècniques de veu i s’explica l’òpera. S’ofereix l’assistència gratuïta dels 
participants i les seves famílies a les funcions.

El 2020 se signen o es renoven els convenis següents:

• Conveni de col·laboració per a la prestació de serveis entre el Govern d’Andorra, 
la Caixa Andorrana de la Seguretat Social i la Fundació Privada Nostra Senyora de 
Meritxell per regular la col·laboració en matèria d’atenció integral a les persones amb 
discapacitat mitjançant els serveis i programes concertats amb l’FPNSM.

• Acord de col·laboració de caràcter excepcional i temporal entre el Govern 
d’Andorra i la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell per donar suport en 
l’àmbit de la guarda d’infants o en altres tasques d’atenció a l’infant organitzades des 
dels ministeris subscriptors del conveni, en el marc de la situació de l’emergència 
sanitària causada pel SARS-CoV-2.

• Conveni de col·laboració entre RTVA i l’FPNSM per emetre l’espot de la campanya 
de captació de benefactors de la Fundació.
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2019

Conferència inaugural del període d’activitat 2019–2020 “Paradigmes eficaços per a la 
inclusió: drets, suports, qualitat de vida i autodeterminació”
A càrrec del Dr. Miguel Verdugo Alonso, catedràtic en psicologia de la discapacitat, al Centre 
de Congressos d’Andorra la Vella. Patrocinat per Grup Heracles.

6a edició del Concert de Nadal del Cor dels Petits Cantors del Principat d’Andorra 
A benefici de l’FPNSM, amb el patrocini de Vall Banc i el suport dels professionals de l’entitat 
bancària.

Celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 
Amb la col·laboració del Museu Carmen Thyssen Andorra es va organitzar un concurs per 
dissenyar la tassa commemorativa del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, 
que se celebra el 3 de desembre. El concurs es va obrir a tota la població d’Andorra i sense 
límit d’edat.

I Concurs de disseny Art Cru
Concurs intern de dibuix, inspirat en les abelles i la mel, per il·lustrar les caixes de fusta de 
regal de Torrons i Mel Alemany, que es comercialitzen, a benefici de la Fundació, a Grans 
Magatzems Pyrénées i al Museu Carmen Thyssen Andorra. Les guanyadores d’aquesta 
edició han estat Eva Fernández i Paula Espineta.

Punts de venda dels productes elaborats a mà a l’empresa d’inclusió laboral i&i Serveis
Gràcies a l’oficina principal d’Andbank, al Museu Carmen Thyssen Andorra, a l’Espai Solidari 
de CCA, a Casa Brotó i a la col·laboració de Roca & Ribes.

Ocupacions en la comunitat amb la col·laboració de diverses empreses i entitats del país
Com ara el Comú d’Andorra, FEDA, el SAAS, el Col·legi Janer o el Bar Pontones, que han 
generat oportunitats a la comunitat donant una major visibilitat de la capacitació ocupacio-
nal i el desenvolupament personal de les persones ateses al programa Jove Ocupacional i al 
servei Xeridell.

Activitats formatives
Formació de la Creu Roja Andorrana en primers auxilis als joves de Fent Camí i del programa 
Jove Ocupacional; sessió formativa en seguretat en riscos laborals per part de Mutuand, 
dirigida als joves de Fent Camí; així com diferents tallers adreçats a les persones ateses a 
Vida Independent, com un taller d’elaboració de pizzes, dut a terme per Pizza Roma, o un 
taller de reciclatge i educació ambiental, per part de la Moixera, SL.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT EL BIENNI8.2.1
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Activitats esportives
Han permès la participació en actes com el Campus Marc Bernaus, les sortides a la muntanya 
amb Hi Arribarem, la participació a l’Andorra Ultratrail Vallnord, les activitats de neu a 
Naturlandia i al Vallnord Mountain Park i una ruta de raquetes oferta pel Grup Hotansa. Els 
residents de l’Albó van participar a la cursa de l’Ultratrail amb material adaptat. 

Activitats culturals
Han acostat la cultura i l’oci a les persones ateses mitjançant l’assistència a les representacions 
i als entrenaments del Cirque du Soleil, sessions de música amb la Fundació ONCA, visites 
a diferents museus com el Museu Carmen Thyssen Andorra, el Museu del Tabac, el Museu 
de FEDA, el Museu de la Moto, el Museu d’Areny-Plandolit, el Museu del Perfum i el Museu 
Casa Cristo, i l’assistència a les funcions organitzades per Andorra Lírica i el Cinemes illa 
Carlemany, entre d’altres.

Activitats de lleure
Amb la participació de Viatges Emocions, que ha col·laborat en l’organització de les vacances 
d’estiu de les persones ateses a la llar residencial; Hard Rock Cafe, que ha impartit un taller 
d’elaboració i degustació de còctels a les persones ateses a Xeridell; i Bombers d’Andorra, 
que ha ofert una jornada de portes obertes de la caserna a les persones ateses al centre de 
dia Tria. Com cada any, els usuaris dels serveis diürns dinen un cop al mes al McDonald’s de 
Sant Julià, convidats per la Fundació Jacqueline Pradère. 

Altres col·laboracions
Reconeixement dermatològic de la pell per a les persones ateses a l’entitat i xerrada sobre la 
correcta protecció del sol adreçada a les famílies per part de Dermantek.

2020

Celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb el IV Concurs 
d’Obra Gràfica
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Persones Ateses, la Fundació organitza 
cada any un concurs d’obra gràfica. Com de costum, s’ha comptat amb la col·laboració del 
Ministeri d’Afers Socials, la FAAD i el Museu Carmen Thyssen Andorra. La finalitat és obtenir 
una obra gràfica sota el lema “La inclusió social és cosa de tots”, commemorativa d’aquest 
dia i que es reprodueix en una tassa comercialitzada per l’empresa sociolaboral i&i Serveis. El 
projecte està obert a tota la societat civil i com a distintiu enguany va incorporar les escoles 
d’art comunals de la Llacuna (Andorra la Vella) i la Capsa d’Ordino, que van incentivar la 
participació dels alumnes de totes les edats. Les obres recollides en aquesta edició van ser 
133. Algunes de les persones ateses a la Fundació hi van participar presentant obres, i altres, 
formant part del jurat, una experiència que permet que tots hi tinguin una participació activa. 
La guanyadora de l’edició 2020 ha estat Natalia Crespo Ruiz.
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II Concurs de disseny Art Cru
S’ha convocat un concurs intern de dibuix per il·lustrar unes caixes de fusta de regal d’edició 
limitada amb una selecció de productes gurmet de la marca catalana Torrons i Mel Alemany, 
que comercialitzen el supermercat dels Grans Magatzems Pyrénées i el Museu Carmen 
Thyssen Andorra a benefici de la nostra fundació. Les capses han estat il·lustrades amb 
dibuixos de dues persones ateses a la Fundació, Elena Font i Esther Coma. 

Punts de venda dels productes elaborats a mà a l’empresa d’inclusió laboral i&i Serveis
Gràcies al Museu Carmen Thyssen d’Andorra i a l’Espai Solidari del CCA. 

Campanya publicitària “Fes-te amic de la Fundació” per a la captació de benefactors, amb 
el patrocini de Vall Banc i la col·laboració d’RTVA
Va consistir en l’emissió de quatre espots promocionals en què apareix una persona coneguda 
al país, en el seu lloc de treball, que parla dels valors de la seva feina, coincidents amb els de 
la Fundació. 

Ocupacions a la comunitat amb la col·laboració de diverses empreses i entitats del país
Com ara el Comú d’Andorra, FEDA, el SAAS, el Col·legi Janer i Bar Pontones, que han ofert 
activitats d’ocupació als joves del programa Jove Ocupacional del servei ocupacional Xeridell. 

Activitats formatives per a les persones ateses
Sessió de bellesa i autocura amb Perruqueria Carina.

Activitats esportives
Han permès la participació en actes com el Campus Marc Bernaus i activitats de neu a 
Naturlandia amb totes les persones ateses dels serveis de la Fundació. Enguany, a banda 
de gaudir de les piscines del termolúdic, com a activitats lúdiques hem comptat amb una 
col·laboració més estreta amb Caldea per al programa Jove Ocupacional, que ha permès 
gaudir de manera setmanal de les seves instal·lacions a una vintena de joves, fent ús de 
l’oferta d’activitats (aquagim, pàdel, gimnàs…). Grandvalira i l’Escola de Snow de Soldeu - El 
Tarter han donat l’oportunitat de conèixer l’activitat de l’snowboard als més atrevits gràcies a 
unes sessions d’entrenament. El Grup Hotansa ha ofert una ruta de raquetes.

Activitats culturals
Les persones ateses han pogut gaudir de la cultura i l’oci amb les sessions de música de la 
Fundació ONCA, les visites a diferents museus, com el Museu Carmen Thyssen Andorra, 
i l’assistència a les funcions organitzades per Andorra Lírica, entre d’altres. També des de 
Fundació ONCA i amb la col·laboració del Grup Sifu, s’ha fet una classe magistral en línia amb 
David Palau (guitarrista de David Bisbal i Alejandro Sanz, entre d’altres).

Activitats de lleure
Amb la participació de Pizzeria Angelo, fomentant la inclusió de les persones ateses a Vida 
Independent i al centre de dia Tria.

Altres col·laboracions
La Perruqueria Carina, l’empresa Podoactiva i la perfumeria Júlia han ofert tallers i sessions 
de cura personal, bellesa i creació de sabons.
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COVID-19
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ANTECEDENTS

CONTENCIÓ DE LA COVID-19

9.1

9.2

La pandèmia de la Covid-19, que irromp a partir del gener del 2020, suposa també un repte 
per a la Fundació, que des de primer moment dedica tots els esforços a protegir de la millor 
manera possible les persones ateses i els seus professionals.

El març del 2020 es crea la comissió Covid-19 de l’FPNSM, grup de treball que dissenya i 
implementa els protocols i procediments específics per fer front a la malaltia. S’elabora el 
Pla d’actuació en front de la Covid-19, document que guia l’actuació en cada fase d’evolució 
de la pandèmia.

De la mateixa manera, les direccions dels serveis es preparen per fer una tasca informativa, 
pedagògica i formativa constant en matèria de mesures de protecció i mecanismes de 
prevenció, adreçada tant als usuaris com a famílies i professionals.

Durant el període de confinament general del país, les instal·lacions dels serveis diürns 
romanen tancades. Malgrat la situació, els serveis de la Fundació posen en acció mesures 
per procurar la continuïtat de l’atenció i el seguiment de les persones ateses. Es fa una 
important tasca de seguiment i acompanyament telemàtic, coordinat amb les famílies. 
També s’instaura l’atenció domiciliària prioritària, tenint en compte l’estat de salut de les 
persones, mantenint les garanties de protecció i seguretat per als professionals i usuaris.

Amb l’objectiu de donar suport i acompanyament a les persones amb discapacitat i a les 
seves famílies, es crea, conjuntament amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra, el servei 
de suport psicològic amb un telèfon i un correu electrònic de contacte. Aquest servei atén 
les demandes i inquietuds de tot el col·lectiu, independentment de si estan vinculats a 
la Fundació o no. Es dissenyen eines i guies dirigides a les famílies per tal de facilitar els 
processos de confinament, com ara la Guia per a famílies: estructurar el temps durant el 
confinament i la Guia a les famílies per ajudar a anticipar el que han de fer a l’stoplab.

Paral·lelament, i tenint en compte que la residència assistida i la llar residencial l’Albó estan 
en ple funcionament, s’implementa el Pla de contingència davant la Covid-19, avalat pel 
Ministeri de Salut, que conté procediments i mesures preventives necessàries per contenir 
la transmissió del virus SARS-CoV-2.

En aquest sentit es procedeix a la sectorització del personal per a l’atenció exclusiva als 
usuaris, organitzats en grups reduïts i delimitats per unitats de convivència.  

L’FPNSM I LA COVID-199
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S’estableixen mesures de registre i control preventiu i circuits diferenciats per a la mobilitat 
de les persones que procuren mantenir el distanciament interpersonal i les mesures 
higièniques. Els controls de salut són diaris i acurats. 

D’altra banda, s’intensifi ca el suport psicològic i el seguiment psiquiàtric dels usuaris de 
l’Albó per tal que puguin viure el confi nament de la manera més digna i saludable possible. 
Paral·lelament, s’activen les sortides terapèutiques amb acompanyament professional per 
millorar el seu benestar. També s’intensifi quen les comunicacions dels usuaris amb els seus 
familiars, procurant un contacte proper i freqüent atenent a les necessitats individuals.

Les activitats socioeducatives es redissenyen per adequar-les als espais físics habilitats i 
disponibles, fomentant l’ús de les tecnologies de la informació, afavorint processos peda-
gògics motivadors i estimulants que procurin l’assoliment dels objectius socioeducatius i 
sociosanitaris dels nostres serveis.

Durant el maig del 2020 i seguint les indicacions del Ministeri de Salut, es fa un control 
serològic a tots els professionals i usuaris del servei de la llar assistida i la llar residencial 
l’Albó per tal de detectar possibles casos d’infecció. Tots els resultats són negatius. 

Al juliol s’inicia a l’Albó el cribratge amb TMA/PCR setmanal com a mesura de detecció de 
possibles infeccions per coronavirus adoptant el protocol sentinella. En poques setmanes, 
aquest cribratge es fa extensiu als serveis diürns i als treballadors i usuaris d’altres serveis 
amb més risc d’exposició.
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ETAPA DE DESACCELERACIÓ9.3

Durant el maig del 2020 la comissió Covid-19 elabora el Pla de desconfi nament, seguint les 
orientacions de Govern i la situació epidemiològica del país. L’objectiu és anticipar-se a la 
possible desacceleració de les mesures de contenció i a la necessària activació progressiva 
dels serveis. 

El procés de desconfi nament s’estableix de manera esglaonada. S’implementen diferents 
fases, sectoritzant espais i serveis, a fi  de proporcionar una atenció de qualitat i garantir 
totes les mesures preventives i de seguretat. L’activació de l’atenció es fa mitjançant un 
sistema de codi d’assignació de prioritat que té en compte les necessitats individuals de 
cada persona i de la seva família. 

LA NOVA NORMALITAT9.4

Davant la positiva evolució epidemiològica de la pandèmia, al juny del 2020 Govern inicia 
la fl exibilització d’algunes mesures preventives que concerneixen l’activació de serveis i la 
mobilitat. Això suposa un avenç en la normalització de l’activitat de l’FPNSM.
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INCIDÈNCIA DE CASOS POSITIUS A 
L’FPNSM DURANT L’ANY 2020

9.5

El servei de la residència assistida i la llar residencial l’Albó continua essent centre de 
referència per a tots els residents diagnosticats com a positius de Covid-19, asimptomàtics 
o amb simptomatologia lleu. 

Com a mesura de control i seguiment, el març del 2020 s’implementa el sistema de registre 
dels casos positius a la Fundació. Es tenen en compte els professionals de tots els serveis 
i els usuaris dels serveis que tenen activitat a les instal·lacions pròpies. S’exclouen aquells 
usuaris vinculats a serveis que es desenvolupen a la comunitat o en l’àmbit educatiu, vist 
que el control s’exerceix des dels ministeris competents.

Durant la primera onada de contagis de Covid-19 i fins al màxim punt d’incidència a 
Andorra, la Fundació aconsegueix romandre pràcticament sense infeccions i finalitza, al 
juny del 2020, amb només 12 casos registrats. D’aquests, 10 són professionals, i 2, usuaris; 
tots amb simptomatologia lleu i recuperats sense incidències importants. Finalitzat el mes 
de desembre, l’FPNSM ha registrat un total de 74 casos positius, dels quals 21 són usuaris, i 
53, professionals. 

Afortunadament, del total de casos positius només 4 necessiten suport hospitalari i es 
recuperen favorablement. La resta es recuperen a les zones d’aïllament habilitades a la 
Fundació o bé als seus domicilis.

Seguint les orientacions de Govern, la comissió Covid-19 de l’FPNSM dissenya el Pla de 
transició cap a la nova normalitat. Aquest document contempla la transició de l’activitat de 
cada servei en els diferents escenaris previstos a fi d’arribar a una nova normalitat de manera 
adaptativa. Serveis que es desenvolupen en la comunitat com Impuls, Progrés, Fent Camí, 
Vida Independent i l’empresa sociolaboral i&i Serveis es tornen a posar en funcionament. 

L’elevat grau d’exigència en les mesures adoptades fins al moment fa que se superin amb 
èxit totes les inspeccions ministerials competents efectuades a les instal·lacions de la 
Fundació.
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CONSIDERACIONS I AGRAÏMENTS9.6

Tal com indiquen les dades d’incidència a la Fundació, hem afrontat la pandèmia amb un 
bon control de la transmissió vírica gràcies a la col·laboració de molt agents, als quals agraïm 
la contribució durant tot el procés.

Ho fem, en primer lloc, al col·lectiu de persones ateses i a les serves famílies, que han sabut 
adaptar-se a les noves condicions de convivència i han demostrat en tot moment una gran 
responsabilitat envers la situació, depositant la màxima confiança en nosaltres.

Estenem l’agraïment als nostres professionals, que han estat en primera línia atenent 
els usuaris i que han donat un suport emocional importantíssim per fer més suportables 
els moments difícils. Hem de destacar també la seva excel·lent resposta, en l’adaptació 
incondicional a cada mesura adoptada, i la flexibilitat i implicació laboral en moments que 
han afectat la seva vida personal i familiar.

Volem agrair molt especialment l’acompanyament rebut per part dels ministeris de Salut 
i d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, que han mostrat una gran sensibilitat cap a les 
persones que atenem, així com una total disposició a assessorar-nos en les adaptacions 
de les mesures adoptades. Destaquem finalment el suport rebut per part del SAAS i dels 
centres sociosanitaris del país per establir vies de col·laboració i treball conjunt davant la 
pandèmia.

Evolució de casos positius registrats a l’FPNSM
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ESTAT FINANCER

€
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DADES FINANCERES i AUDITORIES

DADES FINANCERES 

10
10.1

Les finances a 31 de desembre del 2019 i a 31 de desembre del 2020 es divideixen en 
dos conceptes: els ingressos per font de finançament i la distribució de les despeses de 
funcionament.

Dades 2020

Ingressos per font
de finançament

9.562.712 €

Finançament M. d’Educació i 
Ensenyament Superior

3.716.982 €
39%

Finançament M. d’Afers
Socials, Habitatge i Joventut

2.245.410 €
23%

Traspàs de 
subvencions
284.044 €

3%

Altres
ingressos

58.422 €
1%

Finançament M. de Presidència, 
Economia i Empresa

724.716 €
8%

Prestació de serveis/vendes
340.367 €

3%

Copagament beneficiaris/ 
familiars

279.530 €
3%

Finançament CASS
1.852.130 €

19%

Beneficiaris/familiars 10%
cobertura CASS

65.550 €
1%
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Ingressos per font
de finançament

8.654.480 €

Finançament M. d’Educació i 
Ensenyament Superior

3.481.088 €
40%

Finançament M. d’Afers
Socials, Habitatge i Joventut

2.520.484 €
29%

Traspàs de 
subvencions
288.876 €

3%

Altres
ingressos

140.309 €
2%

Prestació de serveis/vendes
444.304 €

5%

Copagament beneficiaris/ 
familiars

290.658 €
3%

Finançament CASS
1.430.943 €

17%

Beneficiaris/familiars 10%
cobertura CASS

57.818 €
1%

Distribució de les despeses de funcionament
Tenint en compte que l’objectiu principal de l’FPNSM és donar suport i atenció a les 
persones ateses, les despeses de personal tenen un pes majoritari en la distribució global 
de les despeses.

Dades 2019

Dades 2019Dades 2020

Despeses
de personal

7.545.634 €
77%

Despeses
de personal

7.073.790 €
78%

Altres
despeses

d’explotació
2.191.124 €

23%

Altres
despeses

d’explotació
1.961.232 €

22%
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A continuació es presenta el compte de resultats de l’exercici 2020 comparat 
amb l’exercici anterior.

Els comptes anuals de de l’FPNSM se sotmeten a un doble control d’auditoria. D’una banda, 
un control financer: els comptes són revisats per una firma d’auditoria externa independent 
i estan sotmesos als processos de revisió d’auditoria del Tribunal de Comptes de manera 
anual un cop s’han aprovat pel Patronat. D’altra banda, la gestió de la Fundació se sotmet 
també de manera anual a un procés d’auditoria de gestió.

AUDITORIES10.2

2.245.410 €

724.716 € 

3.716.982 €

1.852.130 €

65.550 €

279.530 €

340.367 € 

342.466 €

  2.520.484 €

3.481.088 €

1.430.943 €

57.818 €

290.658 €

444.304 €

429.185 €

Finançament M. d’Afers Socials, Habitatge i Joventut

Finançament M. de Presidència, Economia i Empresa

Finançament M. d’Educació i Ensenyament Superior

Finançament CASS

Beneficiaris / familiars 10% cobertura CASS

Copagament beneficiaris / familiars

Prestació de serveis / vendes

Altres ingressos

2020

9.562.712 €

2019

8.654.480 €Ingressos d’explotació

(289.843 €)

(7.545.634 €)

(924.861 €)

(11.62 €)

(921.833 €)

(4.618 €) 

  (252.725 €)

(7.073.790 €)

(816.483 €)

(2.880 €)

(889.144 €)

 9.642 €

Consum de mercaderies, matèries primeres i altres materials

Despeses de personal

Amortització, deteriorament i venda o baixa de l’immobilitzat

Deteriorament del circulant

Altres despeses d’explotació

Ingressos i despeses financeres

(9.693.794 €)

(131.082 €) 

(135.700 €) (370.900 €)

(9.035.022 €)

(380.542 €)Resultat de l’explotació

Resultat de l’exercici

Despeses d’explotació
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