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Al servei de les persones

«Volem que la
nostra acció
sigui el reflex
fidel del principi
que ha guiat en
tot moment la
Fundació Crèdit
Andorrà: al servei
de les persones»

Fundació Crèdit Andorrà:
més de 25 anys al servei
de les persones
La Fundació Crèdit Andorrà va iniciar l’activitat el 1988 amb un programa
de beques pensades per oferir als joves del país la possibilitat de formar-se
i fer front als reptes de futur. Des de llavors, l’àmbit de la Fundació s’ha
anat ampliant progressivament fins a incorporar entre els seus projectes la
promoció de múltiples activitats que responen a les necessitats socials del
territori.
En l’actualitat, la Fundació Crèdit Andorrà és la principal fundació privada
del país, tant pels recursos destinats com pel nombre de programes
que desenvolupa, estructurats en tres grans àmbits: educació, suport social
i cultura.
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«Invertir en el
creixement del
capital personal
i humà de la
comunitat és la
base per a un
futur d’Andorra
fonamentat en el
desenvolupament i
el coneixement»

Al servei de l’educació
Un dels reptes essencials de qualsevol societat és oferir a la ciutadania, i
especialment als més joves, la possibilitat d’adquirir els coneixements i les eines
adients per escollir la professió més adequada a les seves aptituds i preferències.
Les principals iniciatives de la Fundació en matèria d’educació desenvolupades
l’any 2014 han estat el programa de beques, el conveni de col·laboració amb
la Universitat d’Andorra i la participació en l’atorgament del Premi Internacional
Calvó Armengol.

Els professionals del demà
184

estudiants becats
en 12 països

Beques de postgrau de la Fundació Crèdit Andorrà
Becats 2014
• Ona Alay. Màster en Planificació Territorial i Gestió Ambiental
(Universitat de Barcelona).
• Sílvia Garcia. Màster de recerca en Economia
(Institut Tinbergen d’Amsterdam).
• Cristina Mumbardó. Doctorat en Psicologia (Universitat Ramon Llull).
• Anna Rocamora. Màster en Dret Internacional dels Negocis (ESADE).
• Guillem Tudó. Màster dels Oficis de l’Ensenyament, de l’Educació
i de la Formació (Universita Paul Valéry de Montpeller).

Els becats l'any 2014 amb Jaume Casal, president del Patronat de la Fundació Crèdit Andorrà,
i Josep Peralba, conseller delegat de Crèdit Andorrà

Trobada de l’Associació de Becaris de la Fundació Crèdit Andorrà
Conferència «L’advocat del segle XXI» a càrrec de l’exbecari Oriol Giró.

70

Espai televisiu Credencials
13 programes protagonitzats per un exbecari de la Fundació i una personalitat
reconeguda del mateix àmbit professional.

Col·laboració amb la Universitat d’Andorra
Postgrau en Dret Andorrà
Finançament del 50% de la matrícula per part de la Fundació.

14

Cursos d’actualització
• Administració pública (curs 2013-2014)
• Dret social (curs 2013-2014)
• Dret urbanístic (curs 2014-2015)

85

Cicle de perfeccionament professional

286

Premi Internacional Calvó Armengol
Guardonat: professor Raj Chetty, catedràtic d’Economia William Henry
Bloomberg (Universitat de Harvard).
Premi atorgat per la Barcelona GSE, el Govern d’Andorra i la Fundació
Crèdit Andorrà.

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

«Convençuts
que el benestar
de la població
contribueix a
la construcció
social del país,
hem continuat
desenvolupant
programes adreçats
a un gran nombre
de col·lectius»

1.169

inscripcions

677

hores lectives

Al servei de la societat
La Fundació Crèdit Andorrà ha fixat al llarg dels anys una atenció preferent en el
camp social, al qual ha dedicat una part important dels recursos.
L’atenció a la gent gran, la promoció d’hàbits saludables, iniciatives per donar
a conèixer malalties de gran repercussió social o l’escolta de les necessitats
dels col·lectius més desafavorits són alguns dels nostres àmbits de compromís
envers el benestar conjunt de la població.

La força dels grans.
L’espai
• L’espai de la informàtica
L’aprenentatge de les noves tecnologies i de les noves plataformes de 		
comunicació a l’abast de les persones més grans de 60 anys.
• L’espai de la mediateca
Una ampli ventall d’activitats i propostes són un bon complement a 			
l’aprenentatge de la informàtica.
• L’espai dels voluntaris
10 anys de l’Associació de Gent Gran Voluntària (AVIM), que hem celebrat
amb el concert Llum, càmera… acció!, a càrrec de l’ONCA.
• Nou blog de difusió i d’interacció, creat pels mateixos usuaris:
w
 ww.lespai.fundaciocreditandorra.ad

Cursos d'informàtica a L'espai

Participants d'Special Olympics en una prova a Soldeu-el Tarter

La salut al dia
Conferències
• Celiaquia
Trastorns relacionats amb el gluten. Nous conceptes,
a càrrec de Gemma Castillejo.

164

• Diabetis
Noves eines i possibilitats terapèutiques en la diabetis,
a càrrec del Dr. Ignacio Diez López.

80

• Altres
	 L’art de prendre decisions, a càrrec de Francesc Torralba
Salut i malaltia, un fràgil equilibri. Escoltem els missatges del nostre cos?,
a càrrec de la Dra. Carme Monbiedro.

360/165

Tallers
• Familiars de malalts amb càncer
Harmonia i benestar, a càrrec de Jordi Milian.

9

• Cuidadors de malalts crònics
Suport per a professionals i persones que atenen afectats per una malaltia
crònica.

19

Trencant barreres
Patrocini oficial de la federació esportiva Special Olympics Andorra.

Alimentem esperances
Col·laboració amb el Banc d’Aliments de Càrites Andorrana.

Altres
• Programa Concòrdia de donació de cordó umbilical.

Conferència de Francesc Torralba

147

famílies ateses

309

dones inscrites

«La fita de
contribuir a la
construcció d’una
societat més lliure
i oberta ens ha
portat a continuar
impulsant diferents
programes centrats
en la cultura»

Al servei de la cultura
La participació en la difusió i el coneixement de la cultura és el tercer pilar en
què s’assenta l’acció de la Fundació Crèdit Andorrà. Durant l’any 2014, el treball
solidari de la Fundació en aquest sentit ha estat dirigit a la difusió de la creativitat
del país en les àrees musical i teatral, amb una especial dedicació en afavorir
l’educació i la formació en aquests camps, així com en la presentació de propostes
que puguin interessar un públic el més ampli possible.

«La nostra música, patrimoni de tots»
8.028

300
1.877

Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (onca)
• Projecte pedagògic de divulgació musical Des d’aquell dia...
Contes musicals per a escolars i famílies | Concerts familiars
• Tallers formatius de violí jazz i modern i de soundpainting
• Concerts de l’ONCA Bàsic
• L’ONCA a Andorra
• L’ONCA a l’estranger
Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca)
Associació Festivals d’Ordino
• Festival Internacional Narciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit Andorrà
• Concert de Cap d’Any d’Ordino i Fundació Crèdit Andorrà

860

Festival Internacional d’Orgue del Principat d’Andorra

319

Fundació Escena Nacional d’Andorra (ENA)

Assistents

Festival Internacional Narciso Yepes: María de Madeiros, Sextet Romàntic i Els Amics de las Arts

Av. Meritxell, 80
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
Tel.: (376) 88 88 80
fundacio@creditandorra.ad
www.fundaciocreditandorra.ad
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