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Presentació

Un moment idoni per fer balanç global del calendari anual d’una
institució és la presentació de la seva memòria d’activitats. El
Patronat de la Fundació Crèdit Andorrà es congratula que un any
més les diferents actuacions i iniciatives proposades en el decurs
del 2014 s’adeqüen i respecten els principis fundacionals de l’entitat
i la premissa que sempre ha guiat la nostra acció: posar la institu·
ció al servei del país i, específicament, de totes les persones que hi
vivim.
Sempre pot quedar la recança de no haver fet prou, però la con·
fluència d’inquietuds entre les iniciatives dutes a terme i les ex·
pectatives de les persones a les quals anaven destinades ens fa ser
optimistes quant al resultat global. Concretament, i continuant la
labor consolidada d’anys anteriors, durant el 2014 hem mantingut
les línies de treball per fonamentar els tres pilars bàsics de l’acció
de la Fundació: l’educació, el benestar social i la cultura, amb la
formació com a element transversal.
Promoure el capital humà i social d’Andorra per aspirar a un futur
que volem millor en un context altament competitiu ha fonamentat
la nostra activitat en l’apartat educatiu. Continua com a eix verte·
brador el programa de beques per a joves per a estudis de postgrau
a l’estranger, sobre el qual precisament es va bastir el projecte de
posada en marxa de la Fundació. I s’han mantingut iniciatives
que han reforçat la nostra aposta per la formació, com ara la col·
laboració amb la Universitat d’Andorra.
Vetllar pel benestar de la població ha estat també una constant en
els més de 25 anys d’existència de la Fundació Crèdit Andorrà. Un
àmbit en el qual hem estat pioners i ens ha permès excel·lir en dues
línies de treball molt ben definides, ambdues amb un vessant ine·
quívoc de contribuir a la difusió del coneixement i a la formació.

Al servei de la societat
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D’una banda, la que té com a destinatari específic la gent gran,
amb les propostes i els projectes fets realitat en el marc de L’espai,
el centre d’activitats i de formació per al col·lectiu. D’altra banda, la
línia estructurada al tomb La salut al dia, que inclou iniciatives per
incidir en un millor coneixement de les malalties considerades de
gran impacte social i per promoure la difusió dels hàbits que, amb
independència de l’edat, ens ajuden a prevenir, mantenir o a millorar
l’estat de salut.
Contribuir a la construcció d’una societat més lliure i oberta ha
portat la Fundació a continuar desenvolupant diferents programes
en l’àmbit de la cultura, un dels elements definidors de la identitat
social. En aquest cas, amb la participació junt amb altres institu·
cions en el patronat de la Fundació Orquestra Nacional Clàssica
d’Andorra o de la Fundació Escena Nacional d’Andorra, i amb el
suport a altres estaments públics i privats, com ara l’Associació
Festivals d’Ordino o l’Arxiprestat d’Andorra.
L’acció solidària i de servei que ha promogut durant el 2014 la
Fundació Crèdit Andorrà ha anat molt més enllà dels aspectes ara
enunciats. Tot i haver merescut cadascun una atenció i un interès
particulars, cal entendre’ls com una globalitat, com una unitat em·
marcada en la nostra voluntat de compartir la confiança en el futur
i de retornar a la societat la possibilitat que ens ofereix de desenvo·
lupar-nos com a entitat compromesa amb el seu esdevenir. Aquest
exemple de treball conjunt i responsable ens porta a renovar cada
any la nostra voluntat de poder seguir contribuint de forma activa en
el creixement i en el desenvolupament del país i de les seves persones.
És el servei a les persones el que ens ha definit durant més de 25 anys
i el que ens ha de guiar en un futur que anem construint dia rere dia.
El Patronat de la Fundació Crèdit Andorrà
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Al servei
de l’educació
Un dels reptes essencials per a qualsevol societat és garantir als
seus ciutadans, i especialment als més joves, l’accés a una formació
de qualitat que els permeti créixer tant des del vessant personal
com des d’un àmbit més funcional, amb l’objectiu de contribuir a
crear un teixit comunitari més sòlid, pròsper i amb unes perspecti·
ves de futur cada cop millors.

Jaume Casal, president del
Patronat de la Fundació
Crèdit Andorrà, i Josep
Peralba, conseller delegat de
Crèdit Andorrà, amb els cinc
becats en l’edició del 2014.

La promoció de la formació i la difusió del coneixement com a
eixos vertebradors va ser, precisament, una de les finalitats bàsiques
que va motivar el naixement de la Fundació Crèdit Andorrà, ara fa
25 anys, i sobre el qual s’ha bastit un dels programes més rellevants
per la seva implicació i repercussió en el progrés del país.

Al servei de la societat
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Els professionals del demà
Beques de la Fundació Crèdit Andorrà
Un total de 184 estudiants s’han beneficiat del programa de beques
impulsat per la Fundació des de l’any 1987, previstes per a estudis
de màster, doctorat o de postdoctorat.
La convocatòria d’aquest any ha estat especialment fructífera, amb
cinc projectes que destaquen per la multidisciplinarietat.
• Ona Alay. Màster en Planificació Territorial i Gestió Ambiental
a la Universitat de Barcelona.
• Sílvia Garcia. Màster de recerca en Economia a l’Institut Tin·
bergen d’Amsterdam.
• Cristina Mumbardó. Doctorat en Psicologia a la Universitat
Ramon Llull (Autodeterminació i habilitats de transició a la
vida adulta en adolescents amb discapacitat intel·lectual).
• Anna Rocamora. Màster en Dret Internacional dels Negocis a Esade.
• Guillem Tudó. Màster dels Oficis de l’Ensenyament, de l’Edu·
cació i de la Formació, especialitat en educació musical, a la
Universitat Paul Valéry de Montpeller.

184
becaris
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Associació de Becaris de la Fundació Crèdit Andorrà

70

assistents

Un dels resultats més tangibles del programa de beques de la
Fundació és l’Associació de Becaris de la Fundació Crèdit Andorrà,
que cada any organitza la trobada d’alumnes i exalumnes, un espai
per compartir vivències, experiències i consells professionals entre
els becaris actuals i els que ara ja són professionals reputats en els
àmbits respectius.
L’exbecari Oriol Giró va ser l’encarregat d’impartir la conferència
de la reunió d’enguany, L’advocat del segle xxi, en què va exposar
els nous reptes en l’exercici de la professió davant un entorn can
viant i globalitzat.

Credencials, el diàleg entre la il·lusió i l’experiència
Compartir el coneixement adquirit com a via de realització perso·
nal i de desenvolupament comú. En aquest esperit cal emmarcar
l’espai televisiu Credencials, pensat per difondre el valor afegit que
suposa el programa de beques i donar a conèixer unes experiències
professionals úniques.
La proposta, ideada i promoguda per la Fundació Crèdit Andorrà en
coproducció amb Andorra Televisió, s’ha concretat en tretze progra·
mes protagonitzats per un exbecari de la Fundació i una personalitat
reconeguda i consolidada del mateix àmbit professional. En format de
diàleg, en cada espai els protagonistes han tingut ocasió de contrastar
idees sobre la professió que els uneix, sobre la seva formació, sobre els
seus inicis, sobre l’estat actual de la professió i sobre les perspectives
laborals, amb una visió àmplia i plural d’acord amb la multidiscipli·
narietat de les àrees professionals de cadascun dels participants.

Al servei de la societat
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Col·laboració amb la Universitat d’Andorra
Aquest 2014 hem pogut celebrar el desè aniversari de la signatura
del conveni entre la Universitat d’Andorra i la Fundació Crèdit
Andorrà a través del qual es va materialitzar la nostra voluntat de
contribuir a la formació de les persones i que s’ha fet palès amb un
ampli ventall de propostes, tan heterogènies com ho són els col·
lectius als quals van adreçades.

Postgrau en dret andorrà
L’objectiu de posar a l’abast dels professionals del dret una forma·
ció particular adaptada a l’entorn socioeconòmic del moment i de
facilitar-los un coneixement ampli i profund de les especificitats
de la legislació andorrana confirma l’èxit de la posada en marxa
del curs de Postgrau en dret andorrà, que aquest any ha arribat a
l’onzena edició. La Fundació, que hi col·labora finançant el 50% de
la matrícula, comparteix la implicació amb la mateixa Universitat
d’Andorra, el Consell Superior de la Justícia i l’Institut d’Estudis
Andorrans.

14

assistents

Cursos d’actualització
En la mateixa línia de fomentar la difusió i el coneixement de l’am·
pli cos normatiu de què s’ha anat dotant el Principat, la Fundació
ha mantingut el patrocini dels cursos d’actualització de la Univer·
sitat d’Andorra, que s’han centrat en tres àmbits específics del dret:

Administració pública
(curs 2013-2014)

21

assistents

Dret social
(curs 2013-2014)

29

assistents

Dret urbanístic
(curs 2014-2015)

35

assistents

85

assistents
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Cicle de perfeccionament professional

277
assistents

La Fundació ha mantingut la col·laboració amb l’UdA en l’accés
al Cicle de perfeccionament professional. Com a complement dels
coneixements ja adquirits, tenim el convenciment que el seguiment
d’una formació especialitzada és cabdal per obtenir la preparació
més adequada i per assolir un millor desenvolupament per als nos·
tres professionals, empresaris, emprenedors i joves estudiants.
• Lideratge transformacional
• La creativitat a l’aula
• Com aprofitar el valor
afegit de les TIC per a
millorar els aprenentatges i
el rendiment acadèmic dels
estudiants?
• Què vull dir quan no dic
res? Claus per entendre la
comunicació no verbal
• Tècniques de negociació i
resolució de conflictes

• Treball cooperatiu
• Avaluar per aprendre
• Com fer la teva pròpia
investigació de mercats
aplicada. El que has de
conèixer del mercat turístic
• IRPF (sis edicions)
• Eines de mediació per
millorar el lideratge en la
gestió d’equips
• Dislèxia. Conceptes,
diagnòstic i tractament

Formació de llevadores
Voler superar certes mancances socials, així com contribuir a la
millora de les expectatives formatives i professionals de les perso·
nes interessades han portat la Fundació a continuar donant un su·
port ferm al programa de formació de llevadores. Aquesta formació
especialitzada, d’una durada de dos anys, ha merescut l’atenció
de la Fundació Crèdit Andorrà de manera continuada durant els
darrers vuit anys.

Al servei de la societat

Al servei de la cultura
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Premi Internacional Calvó Armengol
Juntament amb la Barcelona GSE i el Govern d’Andorra, la Fun·
dació Crèdit Andorrà atorga el premi Calvó Armengol, instituït el
2008 en memòria del professor andorrà i exbecari de la Fundació,
Antoni Calvó Armengol. L’any 2013 es va concedir al professor
Raj Chetty, que actualment ocupa la càtedra d’Economia William
Henry Bloomberg a la Harvard University.
Les accions relacionades amb l’atorgament del premi s’han desen·
volupat al llarg del 2014 i han inclòs les conferències Improving
Equality of Opportunity: New Evidence and Policy Lessons, que
va oferir el mateix professor Chetty amb motiu del lliurament
del guardó, a Andorra; i The Value-Added of Neighborhoods:
Neighborhood Effects in Social Mobility, en el marc de la Fundació
Catalunya-La Pedrera, a Barcelona.
El guardó, de periodicitat biennal, distingeix un economista o cien·
tífic social menor de 40 anys per les seves contribucions a l’estudi
de les interaccions socials.

D’esquerra a dreta, Jaume
Casal, president del Patronat
de la Fundació Crèdit
Andorrà; Antoni Martí, cap
de Govern d’Andorra; el
professor Raj Chetty, i Teresa
Garcia-Milà, directora de la
Barcelona GSE.
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Al servei
de la societat
Les societats més pròsperes són les que també gaudeixen d’un alt
nivell de benestar social, en tots els àmbits i per a tots els col·lectius,
una situació que afavoreix el desenvolupament de les persones i el
seu creixement. Aquestes consideracions han portat la Fundació
Crèdit Andorrà a dedicar en el camp social una atenció preferent i
a destinar-hi una part important dels recursos dels quals disposa.
Aquest any també han estat tres les grans vies de treball promogu·
des en aquesta àrea, amb el desenvolupament d’accions en els apar·
tats en els quals hem treballat els darrers exercicis: la gent gran, la
promoció de la salut i el suport a diferents iniciatives socials.

La força dels grans
La contribució al benestar de les persones que conformen la nostra
societat és una prioritat per a la Fundació. I un dels col·lectius que
pensem que mereixen una atenció especial són les persones grans,
que representen, cada vegada més, un percentatge elevat de la po·
blació. Des de L’espai, el centre social d’activitats i de formació per a
la gent gran, s’ha desenvolupat un intens treball per oferir un ampli
ventall de propostes destinades a un grup de persones encara actives i
que volen seguir participant en la construcció d’una Andorra millor.

L’espai

1.169
inscripcions

677

hores lectives

L’ampliació del nombre i la diversitat de les propostes posades a
l’abast de les persones majors de 60 anys han aportat al centre as·
sumir un paper essencial per vehicular una demanda cada cop més
elevada per poder participar en les activitats ofertes. Aquest any,
a més, amb la posada en funcionament d’un nou blog hem dotat
L’espai d’una eficaç eina per contribuir a la difusió de les diferents
propostes i a la interacció entre els usuaris.
www.lespai.fundaciocreditandorra.ad

Al servei de la societat
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Les noves tecnologies són
els cursos que atreuen més
inscrits a L’espai.

L’espai de la informàtica
En la programació d’aquest any de L’espai de la informàtica hem
continuat proposant iniciatives per aportar coneixements i habi·
litats en temes diversos, tots relacionats amb les tecnologies i les
noves plataformes de comunicació social, amb l’objectiu de mini·
mitzar els efectes de la fractura digital en un col·lectiu de població
no habituat a l’ús de les noves tecnologies.

508
assistents

Cursos d’informàtica
• Iniciació / Ampliació /
Ampliació avançat
• Fotografia
• Maquetació de publicacions
• Vídeo digital

• PowerPoint
• Facebook
• Creació de blogs
• Smarphone i tauleta tàctil

Creació de blogs.

Taller de Facebook.
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L’espai de la mediateca
Les propostes presentades per oferir nous coneixements generals o
per resoldre dubtes quant a diferents temes d’interès per a la gent
gran es canalitzen mitjançant L’espai de la mediateca.
Un bon nombre de propostes han quedat incloses en el programa
Envelliment saludable, amb un total de tres sortides a les muntanyes
d’Andorra i de vuit conferències, a les quals cal afegir la publicació
al blog de L’espai de les guies dels tallers realitzats fins l’actualitat.
L’espai de la mediateca també ha acollit altres propostes, com ara
cursos i xerrades, un espectacle de màgia i un taller de teatre, el
resultat del qual es va poder apreciar en la presentació pública, a la
sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany, amb l’adaptació de la
comèdia musical Besos.
Cursos i xerrades

661
assistents

El guia ofereix les
explicacions sobre l’entorn
natural de la vall d’Incles,
en una de les sortides de
senderisme de L’espai.

• Català escrit i català oral
• Història d’Andorra
• Anglès bàsic i avançat
• Xerrades sobre envelliment
saludable
• Teatre
• Xerrada “De la Terra a la
Lluna”, un viatge de Jules
Verne

• Xerrada “La coexistència
mil·lenària entre la natura
i l’home a la muntanya
andorrana”
• Xerrada sobre l’IRPF
• Xerrada “La Via Làctea”
• Sortides de senderisme
• Taller intergeneracional
amb la consola Wii

Al servei de la societat

Al servei de la cultura
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Daniel Arqués va exposar,
entre d’altres, les repercussions
de l’IRPF en les pensions de
jubilació.
A sota, un moment del concert
Llum, càmera… acció!

L’espai dels voluntaris
L’AVIM, l’Associació de la Gent Gran Voluntària, en el marc del
conveni de col·laboració establert amb la Fundació, ha continuat
participant en les activitats promogudes a L’espai, i ha mantingut
altres iniciatives pròpies, com l’edició del butlletí trimestral, el
cinefòrum o els tallers d’estampació de samarretes i d’Scrabble.
Aquest any, per celebrar el desè aniversari de l’entitat, s’ha pre·
sentat a la sala Prat del Roure el concert Llum, càmera... acció!,
un espectacle en el qual un quintet de corda de l’ONCA i un
narrador van interpretar una vintena de temes, que formen part
de la banda sonora d’algunes de les creacions cinematogràfiques
més conegudes.
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La salut al dia

797

assistents
a conferències
i tallers

La formació és l’eix vertebrador a partir del qual a la Fundació
Crèdit Andorrà desenvolupem tots els projectes. També en l’àmbit
del benestar de la persona, convençuts que la prevenció és la millor
fórmula per abordar les conseqüències de l’aparició d’una malaltia.
Des de la Fundació entenem la salut de manera àmplia, com a estat
en què la persona pot desenvolupar-se normalment sense que se’n
vegi interrompuda la seva capacitat per cap afectació. Per això, el
calendari d’activitats es dissenya pensant en un ampli espectre de
la població, amb independència de l’edat, per oferir a tothom la
possibilitat de reconèixer els símptomes d’una malaltia determina·
da, els processos que poden esdevenir-se o les conseqüències per a
les persones que en tenen cura.
Amb aquest objectiu hem mantingut com a prioritari el programa
La salut al dia, en el qual s’emmarquen els tallers monogràfics i les
conferències divulgatives, centrats en malalties de gran impacte
social i organitzats en col·laboració amb associacions d’afectats.

La celiaquia

164
assistents

Trastorns relacionats amb el gluten. Nous conceptes, impartida per
la reconeguda experta Gemma Castillejo i organitzada conjunta·
ment amb l’Associació de Celíacs d’Andorra.
La intolerància al gluten ja no s’associa només amb la celiaquia
sinó que també pot afavorir l’aparició de processos relacionats amb
diferents òrgans (aparell respiratori, pell, cerebel...); així mateix,
també es va referir a la variada simptomatologia que comporta i al
principal tractament d’aquest tipus d’afeccions, és a dir, la dieta.

La diabetis

80

assistents

En la xerrada Noves eines i possibilitats terapèutiques en la diabetis.
La bomba d’insulina, el doctor en pediatria Ignacio Díez López
va explicar i resoldre dubtes sobre el funcionament de la bomba
d’insulina i sobre les conseqüències i els avantatges d’aquest tipus
de tractament. Amb la col·laboració de l’Associació de Diabètics
d’Andorra.

Al servei de la societat
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Els familiars de malalts amb càncer
Proporcionar eines per afrontar la convivència amb una persona
afectada de càncer i oferir elements per a la millora de la qualitat de
vida tant de cuidadors com de malalts són els dos objectius del ta·
ller Harmonia i benestar, a càrrec del terapeuta Jordi Milian en col·
laboració amb el Grup Alba de l’Associació de Dones d’Andorra.

9

assistents

Mètodes per ajudar a combatre l’estrès i l’ansietat que genera la
malaltia, especialment en les persones de l’entorn del malalt; la
utilització de tècniques de relaxació i autocontrol, així com eines
destinades a promoure l’empatia entre el cuidador i la persona
malalta van centrar les quatre sessions del taller.

Els cuidadors de malalts crònics
L’aparició d’una malaltia crònica no afecta només la persona ma·
lalta, sinó que influeix d’una manera important en tot el seu entorn
més immediat. El terapeuta Jordi Milian va presentar diferents
tècniques i eines basades en el pensament positiu i la relaxació, en
el treball conscient i la meditació, en la sanació emocional i el mo·
viment integrat, i en la comunicació i el distanciament crític, com
a recursos tant per a professionals de l’àmbit sanitari com per a les
persones que conviuen amb una persona malalta.

19

assistents

Jordi Milian en una sessió
dels tallers per a cuidadors.
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Francesc Torralba, durant la
conferència a la seu de Crèdit
Andorrà.
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La presa de decisions, l’escolta del cos:
conseqüències per a la salut
Entendre com pot afectar la presa de decisions en situacions com·
plexes o saber interpretar el llenguatge del cos són elements que
poden ajudar en el moment d’afrontar moments de dubte o d’ava·
luar conseqüències en relació amb la nostra salut.

360

• L’art de prendre decisions, impartida per Francesc Torralba.
El filòsof, teòleg i professor universitari va posar en relleu que
salut física, salut mental i salut ideològica s’uneixen en la presa
de decisions i que cal tenir ben presents i analitzar els elements
que intervenen en la decisió si es vol evitar caure en errors que
poden afectar la salut.

165

• Salut i malaltia, un fràgil equilibri. Escoltem els missatges del
nostre cos?, a càrrec de la doctora Carme Mombiedro.
L’especialista va exposar la importància que tenen les emocions
en l’acceptació d’un diagnòstic mèdic i treballar en la capaci·
tat d’escolta del propi cos. Saber què hi pot haver darrere d’un
símptoma facilita la presa de consciència sobre fins a quin punt
el mateix pacient pot ser responsable de l’origen de la malaltia.

assistents

assistents
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Alleujar una situació difícil
Fer més suportables per a l’afectat les conseqüències anímiques i
emocionals de la malaltia va ser el leitmotiv de les dues sessions de
màgia organitzades per als interns de l’Hospital Nostra Senyora de
Meritxell i del Centre Sociosanitari El Cedre, amb la col·laboració
de la Fundació Abracadabra de Mags Solidaris.

Trencant barreres
Special Olympics Andorra
Contribuir a la superació personal i a la integració social mitjan·
çant l’esport de les persones que pateixen una discapacitat intel·
lectual és la tasca que manté viu el compromís de la Fundació amb
la Federació Special Olympics Andorra.
www.competicions-soa.blogspot.com
El calendari esportiu del 2014 ha inclòs tres competicions destacades,
amb grans resultats per als representants de la delegació andorrana:
• V Trofeu Internacional d’Esquí, que va acollir l’estació de
Soldeu-el Tarter.
• X Jocs Special Olympics Catalunya, amb seus a Barcelona
i a Calella.
• Jocs Europeus d’Estiu, que van tenir lloc a Amberes (Bèlgica).

Els esquiadors a punt de
la sortida en la prova a
Soldeu-el Tarter.
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Alimentem esperances
Càritas Andorrana

147

Famílies
beneficiàries
Banc d’Aliments

El projecte del Banc d’Aliments de Càritas Andorrana per ajudar
persones i famílies amb pocs recursos s’ha mantingut enguany
com una de les accions socials de la Fundació, a favor del benestar
de la societat i de les persones més desafavorides.
La nostra ajuda s’ha materialitzat amb l’aportació de vals de
compra de productes frescos per utilitzar als supermercats i amb
el subministrament d’articles alimentaris, d’higiene i de la llar de
primera necessitat per tal d’atendre les necessitats més bàsiques
d’un grup de població.

Altres col·laboracions socials
Les accions promogudes directament per la Fundació Crèdit
Andorrà en el pla social són nombroses, i hem continuat amb la
línia de treball de donar suport a les diferents iniciatives impulsa·
des amb l’objectiu de contribuir al benestar del màxim nombre de
persones.

Programa d’obtenció d’unitats de cordó umbilical

308

Dones inscrites

252

Unitats de cordó
recollides

1

trasplantament

La Fundació és una de les promotores del programa Concòrdia, un
projecte de cooperació internacional que permet que les dones ges·
tants d’Andorra i de diferents comunitats autònomes d’Espanya on
no hi ha banc de teixits puguin fer la donació de cordó umbilical.
El caràcter altruista de la iniciativa, sumat a l’aportació mèdica que
representa per a la curació de greus malalties, confirmen la bona
acceptació del programa, amb un increment constant del nombre
de dones que hi prenen part.
Com a fet rellevant destaca que aquest any s’ha lliurat per a tras·
plantament la primera unitat de sang de cordó procedent del país i
obtinguda mitjançant aquest programa.

Al servei de la societat
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La participació en la difusió i el coneixement de la cultura és un
dels tres grans pilars en els quals s’assenta l’acció de la Fundació
Crèdit Andorrà.
La nostra actuació en aquest sentit ha estat dirigida, en gran part, a
difondre la manifestació creativa, des dels àmbits musical i teatral,
amb una dedicació especial a afavorir l’educació i la formació. Així
s’ha d’entendre que hàgim ampliat el públic de les diverses inicia
tives promogudes, tant fronteres enllà com internament, amb
iniciatives pensades per a espectadors més joves.

“La nostra música, patrimoni de tots”
Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra
(ONCA)
Com a patrons de la Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’An·
dorra (juntament amb el Govern d’Andorra), la Fundació Crèdit
Andorrà treballa per donar a conèixer tant a Andorra com a l’es·
tranger l’intens treball de les diferents formacions. Un dels aspectes
en els quals aquest any hem augmentat els esforços ha estat en el
vessant pedagògic.

L’ONCA a Andorra
El projecte pedagògic
Amb al voluntat d’aprofundir en el projecte pedagògic Des d’aquell
dia..., iniciat el 2011 i destinat als escolars de primària, i per oferir
al públic familiar noves propostes per compartir l’interès per la
música, l’ONCA ha ampliat aquest any la programació dels Contes
musicals i dels Concerts familiars.

2.486
assistents
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Sergi Claret durant el taller
de Soundpainting.

1.348 388
alumnes

assistents
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Contes musicals per a escolars i famílies
• Des d’aquell dia els violins es toquen amb arc
• Des d’aquell dia els violoncels tenen una cama
• Des d’aquell dia els clarinets són negres
• Des d’aquell dia els contrabaixos són gegants
Altres concerts familiars

750
assistents

• La capsa de les llavors
• Un bosc d’emocions

Tallers formatius

45

assistents

Una nova proposta de la Fundació ONCA iniciada aquest any ha
estat l’organització de dos tallers creatius, oberts als músics de la
Jonca i també a professors i alumnes de música i de teatre del país.
El Taller de violí jazz i modern, impartit per Oriol Saña, es va cen·
trar en els instruments de corda fregada, i Sergi Claret va presentar
l’innovador Soundpainting, un nou llenguatge musical a través del
qual va organitzar i estructurar una improvisació en grup.

Al servei de la societat
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L’ONCA Bàsic
El tercer eix de treball ha estat el cicle ONCA Bàsic, un seguit de
concerts de cambra en petit format amb el qual es vol atansar la
creació musical al públic de totes les parròquies, mitjançant forma·
cions no sempre convencionals i amb unes propostes que inclouen
tots els estils musicals, sempre adequades a cada lloc d’actuació.

1.402
assistents

• Concert de la Constitució al vestíbul del Consell General
• Concert de Sant Jordi al Centre de Congressos d’Andorra
la Vella
• El modernisme de Toldrà al Museu Casa d’Areny-Plandolit
d’Ordino
• Duo en família a l’església de Sant Miquel d’Encamp
• De Haydn a Kummer amb dos violoncels a l’església de Sant
Bartomeu de Soldeu
• Toc de greu al Museu Casa Rull de Sispony
• Clàssics al nord i al sud dels Pirineus a l’església de Santa
Coloma
• Folk Hits a la Plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria
• Sonoritats del Jazz al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany

Altres actuacions de l’ONCA
La formació en format clàssic ha mantingut l’activitat a Andorra
amb els tradicionals Concert d’hivern (amb un programa centrat
en l’Escola de Mannheim i en l’inici del simfonisme a Catalunya),
Concert d’estiu (que va incloure el Te Deum 1714 en re major i altres
peces per a contratenor i baríton de G. F. Händel) i el Concert
Jardins de Casa de la Vall, amb la solista de trompeta Mireia Farrés.

1.250
assistents

Concert de la Constitució.
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Igualment, l’ONCA ha tornat a estar present en altres esdeve·
niments, com el Festival Internacional Narciso Yepes Ordino i
Fundació Crèdit Andorrà, el Festival Internacional d’Orgue, la
Temporada de l’ENA o les activitats de L’espai.
Tanmateix, cal destacar dues activitats en l’agenda d’aquest 2014,
per la seva implicació social i la novetat que han suposat per a
intèrprets i públic.
• El Concert de Santa Cecília, en què més de vuitanta músics,
amb instruments de corda, de vent i de percussió, van pujar a
l’escenari. L’ONCA i la Jonca van compartir la primera part del
concert, i en la segona s’hi van afegir els alumnes i professors
de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, l’Escola
de Música del Comú d’Escaldes-Engordany, l’Espai de Música
Moderna i l’Escola Harmonia.

Un dels moments de la
flashmob que l’ONCA va
protagonitzar a la seu social
de Crèdit Andorrà.

• Dirigeix-nos, una flashmob amb l’objectiu d’apropar al públic del
carrer la música clàssica. Dotze músics de l’ONCA, amb el concer·
tino Gerard Claret al capdavant, es van posar sota la direcció dels
vianants que van voler prendre-hi part. L’actuació, a la plaça de la
Rotonda d’Andorra la Vella, va aconseguir reunir una quarantena
de directors improvisats i un nombrós públic espectador.

Al servei de la societat
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L’ONCA a l’estranger
• Palau de la Música Catalana de Barcelona: la formació va
commemorar els 10 anys de presència en format clàssic a l’em·
blemàtic centre amb 3 concerts:
• L’Escola de Mannheim i l’inici del simfonisme a Catalunya,
amb la participació de Jordi Reguant al clavecí.
• Compositors catalans, 1914-2014. L’ONCA, en què va com·
partir el protagonisme amb el viola Christian Ifrim i el Cor
Jove de l’Orfeó Català.
• Jazz i Cordes. L’objectiu principal d’aquest concert va ser
apropar al públic la música clàssica i el jazz.

2.845
assistents

953

assistents
al Palau de la
Música Catalana

• Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès: en el marc del
conveni de col·laboració amb la institució i amb la participació
del clarinetista Michel Lethiec.
• III Festival de música del Baix Montseny, a Gualba.
• Auditori del Centre Cultural de la Fundació Caixa Terrassa,
en benefici de la Fundació Docència i Recerca Mútua Terrassa.
• Festival de Música Antiga dels Pirineus.
• Temporada de l’Auditori Enric Granados de Lleida.

La Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra
(Jonca)
La Jonca ha afrontat el 2014 novetats destacades, com la incorpora·
ció de nous músics i de nous instruments (un contrabaix, deu vents
i una percussió).
Un altre element que cal destacar, i que ha ajudat a completar el
caràcter pedagògic que inclou el seu treball, ha estat la participació
dels músics de l’orquestra en els tallers formatius dins les sessions
de treball organitzades amb motiu del Concert de Meritxell.
A banda de superar el repte d’estrenar-se en el Concert de Santa
Cecília, la Jonca ha protagonitzat el tradicional Concert de Me·
ritxell, en què sota el títol De la vella Europa al Nou Món es va
presentar un programa amb músiques d’arrel popular europea i
americana.

300

assistents al
Concert de Meritxell
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El Festival Narciso Yepes
va ser l’escenari escollit
pels Amics de les Arts per
presentar el seu nou àlbum a
Andorra.

1.877
assistents
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Associació Festivals d’Ordino
Conjuntament amb el Comú d’Ordino, la Fundació ha man·
tingut la seva aportació en l’organització de les dues activitats
promogudes.

Festival Internacional Narciso Yepes Ordino
i Fundació Crèdit Andorrà
Com cada tardor, el Comú d’Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà
van presentar el festival de música degà d’Andorra, que aquest any
ha arribat a la trenta-dosena edició.

394

assistents

• Andrea Motis & Joan Chamorro Group amb l’ONCA. Per
primera vegada a Andorra, van oferir un repertori variat,
format essencialment per adaptacions de grans compositors i
intèrprets de jazz.

63

• El Sextet romàntic. Cinc músics de l’ONCA i la violinista Ta·
tevik Khachatryan van oferir el concert El romanticisme entre
dos segles, amb composicions de Richard Strauss i de Johannes
Brahms.

377

• Els Amics de les Arts. Un dels grups de pop catalans més
reconeguts van dedicar la seva primera actuació a l’Auditori
Nacional d’Andorra a presentar el darrer disc, Només d’entrar
hi ha sempre el dinosaure.

assistents

assistents
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• Geronimo Stilton en concert amb Els Fantàstics i la Companyia de la Fantasia. Amb l’objectiu d’apropar la música a les
noves generacions, el Festival va acollir per primera vegada un
concert infantil amb catorze cançons del compositor
Manu Guix.

439

• Maria de Medeiros. La cantant i actriu portuguesa va dedicar
una part de la seva actuació a presentar el disc Pájaros eternos,
a més de proposar treballs propis anteriors i la seva particular
versió d’altres d’obres de diferents compositors.

193

• Luz Casal. En el darrer concert del cartell, l’artista gallega va
dedicar bàsicament la seva actuació a presentar les composi
cions del seu recent treball discogràfic, Almas gemelas, que
arriba al cap de sis anys des de la seva darrera proposta.

411

assistents

assistents

assistents

Geronimo Stilton.

Luz Casal.

Maria de Medeiros.
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amb l’ONCA en el Concert de
Cap d’Any.

426
assistents
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Concert de Cap d’Any Ordino i Fundació Crèdit
Andorrà
L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, sota les ordres del direc·
tor Salvador Brotons, va presentar a l’Auditori Nacional l’habitual
repertori de polques, valsos i altres composicions. La innovació
va venir per la selecció dels compositors, ja que, a més de Johann
Strauss II, va incloure Gioachino Rossini, Agustí Borgunyó i Garri·
ga, i Aram Khatxaturian.

Festival Internacional d’Orgue del Principat
d’Andorra

860

assistents

La quinzena edició del Festival Internacional d’Orgue, organitzat
conjuntament per la Fundació Crèdit Andorrà i l’Arxiprestat d’An·
dorra, ha proposat diferents actuacions en tres esglésies parroquials
del país.
Encara que tots els concerts són gratuïts, s’hi vol donar un caire
solidari amb les col·lectes a favor de Creu Roja Andorrana, Càritas
Andorrana, Carisma i Special Olympics Andorra.
• Ferruccio Bartoletti: Aires barrocs i romàntics de J. S. Bach a
César Franck, que va incloure composicions d’aquests autors
així com una peça de Louis Vierne i una improvisació sobre
un tema triat pel públic.

Al servei de la societat
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• Javier Artigas i Fernando Sánchez, Ministriles de Marsias:
El baixó en el repertori renaixentista.
• Giuliana Maccaroni i Martino Pòrcile. La gran tradició ope
rística italiana, amb un repertori a quatre mans de composi
cions d’autors diversos.
• Juan de la Rubia va recuperar la tradició dels instrumentistes
improvisadors de principis del segle xx, amb l’ambientació
musical, mitjançant l’orgue, de la projecció de la pel·lícula
Faust, de F. W. Murnau, una obra del 1926.
• Aarón Ribas i l’ONCA Bàsic van alternar les actuacions d’or·
gue sol, de quartet sol i conjuntes per oferir una aproximació a
l’evolució de la simfonia al llarg del segle xviii i durant la pri·
mera meitat del segle xix, en el concert Camins de la simfonia
alemanya.

Javier Artigas i Fernando
Sánchez, Ministriles de
Marsias.
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Posem Andorra en escena
Fundació Escena Nacional d’Andorra (ENA)

319
assistents

La Fundació Crèdit Andorrà participa des de la creació de la Fun·
dació Escena Nacional d’Andorra, el 2006, en el patronat d’aquesta
institució, juntament amb el Govern d’Andorra i el Comú de la
Massana. Amb aquesta acció es vol afavorir el coneixement de les
arts escèniques i treballar per la promoció al país dels valors que
comporta aquest particular apartat de la creació artística.
La Fundació ENA ha continuat desenvolupant el nou camí ence·
tat l’any anterior, amb la voluntat de promocionar especialment
el món creatiu nacional, així com de fer-lo arribar al màxim de
persones possible i de donar a conèixer al públic andorrà propostes
escèniques de qualitat.
La programació de la Temporada 2014 de l’ENA ha inclòs quatre
propostes, amb les quals s’han pogut apreciar diferents aproxima·
cions al món de l’expressió teatral.
• Traços. Espectacle de dansa contemporània, representat al
carrer i en escoles del país, és una obra plena de subtilitats i de
canvis que provoquen l’atenció permanent de l’espectador per
arribar a copsar les íntimes emocions transmeses mitjançant
línies rectes i corbes. Interpretada per Rosa Maria Herrador
i el ballarí Ivan Montardit.

Una escena d’El secret de la
Lluna i de les papallones.
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• El secret de la Lluna i de les papallones. Sota la direcció de Rob
Junquera i a càrrec de la Companyia És Grata i del músic de
l’ONCA Jordi Claret, amb una explicació en clau de conte, la
narració del viatge discorre a través de diferents etapes de la
vida de la Lluna.
• La mà de mico. Producció amb K-das-Q Produccions Úniques,
és una obra de terror psicològic que endinsa l’espectador en
un univers de por i d’angoixa. Dirigida per Xavi Fernández, la
representació escènica va anar a càrrec de membres de la Cia.
Prou Ensemble Theatre.
• Promenade. Coproducció amb la companyia Torb Teatre,
Promenade, escrita per Helena Tornero i sota la direcció d’Ester
Nadal, fa conviure dramatúrgia, ball i música en una proposta
de gran qualitat.
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