Resum de la memòria d’activitats 2015

Al servei de les persones

“Després de
gairebé trenta
anys, mantenim
la mateixa
il·lusió inicial
per contribuir,
de forma
desinteressada,
a la promoció
del coneixement
i al benestar de
les persones”

Fundació Crèdit Andorrà:
més de 25 anys al servei
de les persones

Patronat de
la Fundació
Crèdit Andorrà

Inversió global consolidada del 2015

La Fundació Crèdit Andorrà, que es va constituir l’any 1987 i és actualment
la primera fundació privada d’Andorra, té com a missió donar resposta a les
necessitats socials del territori a través de la promoció d’activitats socials,
educatives i culturals.
El compromís de servei, que assumim com a objectiu bàsic de la Fundació,
ens ha portat a augmentar i diversificar les accions que hem promogut en
cada un dels tres sectors esmentats, tot consolidant les iniciades anteriorment.
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Al servei de l’educació
“Amb els programes
educatius volem
facilitar l’adquisició
de capacitats i
d’eines adequades a
diferents situacions,
amb la finalitat que
els joves es puguin
enfrontar amb les
millors garanties
als reptes socials i
econòmics del futur”

188

ESTUDIANTS BECATS

49

ASSISTENTS

L’educació representa una via privilegiada per assolir una millor comprensió de la
diversitat i també per afavorir unes bones condicions en el desenvolupament
de l’esperit comunitari i personal.
Promoure activament l’accés a la formació i al coneixement, especialment entre
els joves, és una de les línies essencials que s’ha marcat la Fundació Crèdit
Andorrà des del seu naixement i en la qual hem continuat treballant durant el
2015. Els programes d’ajudes i de participació en l’àmbit de l’educació han tingut
una continuïtat permanent i un creixement sostingut.

Els professionals del demà
Beques de postgrau de la Fundació Crèdit Andorrà
Becats 2015
• Víctor Buisan. Master in Business Administration, IESE, Barcelona.
•	Paulo Ricardo Gomes. Master in Business Administration Internacional
bilingüe, EADA, Barcelona.
•	Emma Regada. Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
(especialitat de dibuix), Universitat de Barcelona.
•	Alejandro Santos. Màster en Genètica i Genòmica, Universitat de Barcelona.
•	Cristina Mumbardó. Doctorat en Psicologia, Universitat Ramon Llull,
Barcelona.

Trobada de l’Associació de Becaris de la Fundació Crèdit Andorrà
Conferència La prevenció del blanqueig de capitals: el cas d’Andorra, a càrrec de
l’exbecària Lorena Jordana.

Jaume Casal, president del Patronat de la Fundació Crèdit Andorrà, i Josep Peralba, conseller delegat de Crèdit Andorrà,
amb els quatre becats en l’edició del 2015. © Eduard Comellas

Col·laboració amb la Universitat d’Andorra

11

Nova formació en l’àmbit de la salut

ESTUDIANTS

Curs d’actualització en el tracte de la persona amb deteriorament cognitiu.
Finançament del 57% de la matrícula per part de la Fundació.

177

Cicle de perfeccionament professional

ESTUDIANTS

S’han dut a terme nou seminaris amb un ampli ventall de camps temàtics.
Finançament del 15% de la matrícula per part de la Fundació.
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Formació en l’àmbit del dret
• Postgrau en Dret Andorrà.
Curs d’actualització en la nova regulació del Dret de Successions al Principat
d’Andorra; Llei 46/2014.
Finançament del 50% de l’import de la matrícula per part de la Fundació.
•N
 ou volum de la col·lecció “Dret Andorrà”: Introducció al dret de l’urbanisme
d’Andorra, d’Enric Casadevall i Joan Casajuana.

ESTUDIANTS

500

EXEMPLARS

2

Formació de llevadores

LLEVADORES

Convocatòria 2015-2017.

Premi Internacional Calvó Armengol
Guardonat en la quarta edició: Matthew Gentzkow, catedràtic de la Stanford
University, pels seus estudis sobre la conducta i l’actuació dels mercats,
amb un interès especial per la indústria dels mitjans de comunicació. Premi
atorgat per la Barcelona Graduate School of Economics, el Govern d’Andorra i la
Fundació Crèdit Andorrà.

Principals destinacions on han cursat estudis
els joves becats per la Fundació Crèdit Andorrà.

Matthew Gentzkow, catedràtic de la Stanford
University, guardonat amb el Premi Internacional
Calvó Armengol.

Al servei de la societat
“Entenent que
el benestar és un
factor d’integració
essencial en la
societat, les accions
encaminades a la
seva millora han
definit una part
important de les
iniciatives que
hem emprès”

Un dels aspectes en els quals la Fundació vol incidir mitjançant les iniciatives que
promou és el benestar de les persones. Com a just retorn de tot el que la societat
ens aporta, volem contribuir, essencialment en els camps de la difusió
del coneixement i del suport a col·lectius amb unes necessitats específiques, a
oferir mitjans adequats per afavorir el seu desenvolupament i el seu creixement
en les millors condicions.
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•L
 ’espai de la informàtica
	
Cursos i tallers per apropar les persones més grans de 60 anys a les noves
tecnologies i fomentar l’aprenentatge de les noves plataformes de comunicació.
•L
 ’espai de la mediateca
	
Activitats i propostes complementàries encaminades a ampliar coneixements
i fomentar l’intercanvi d’experiències.
•L
 ’espai dels voluntaris
	
L’Associació de Gent Gran Voluntària (AVIM) porta a terme la seva tasca
solidària amb l’organització d’activitats.
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632

INSCRIPCIONS

477
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La força dels grans
L’espai

1.599

INSCRIPCIONS

1.110

HORES LECTIVES

Trencant barreres
• Patrocini oficial de la federació esportiva Special Olympics Andorra.
• Lliurament d’un vehicle adaptat a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora
de Meritxell.
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FAMÍLIES ATESES
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PRODUCTES

Alimentem esperances
• Col·laboració amb el Banc d’Aliments de Càritas Andorrana.
• Recollida solidària dels empleats de Crèdit Andorrà per al Banc d’Aliments.

Ruta de senderisme a Certers amb usuaris de L’espai.
© Fundació Crèdit Andorrà

Vehicle adaptat lliurat per la Fundació Crèdit Andorrà a l’Escola Especialitzada Nostra
Senyora de Meritxell. © Eduard Comellas

La salut al dia
Alzheimer i altres demències
• Conferència Queixes de memòria: hem de preocupar-nos o no?, a càrrec
de la neuròloga Mercè Boada.
• Jornada de portes obertes sota el lema Si ens mirem la tensió, el colesterol
i el sucre... per què no la memòria?
• Tallers per a cuidadors professionals i per a familiars i cuidadors no professionals.
• Col·laboració en un programa educatiu per a professionals de l’àmbit social
i de la salut.

Càncer
• Conferències Alimentació i estils de vida per prevenir el càncer i Alimentació,
exercici i emocions per prevenir el càncer, a càrrec de la Dra. Odile Fernández.

Fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica
• Conferència Novetats en síndrome de fatiga crònica i malalties relacionades,
a càrrec del Dr. Joaquim Fernández Solà.

Estils de vida saludables
• Conferència Viure més i millor amb estils de vida saludables,
a càrrec del pediatre Josep Estrada.

Discapacitat
Addiccions tecnològiques

Altres tallers
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• Taller d’estimulació i rehabilitació per a persones amb esclerosi múltiple.
• Taller Harmonia i benestar, a càrrec del terapeuta Jordi Milian.

La neuròloga Mercè Boada en un moment de la conferència
Queixes de memòria: hem de preocupar-nos o no? © Eduard Comellas
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• Conferència Ús i abús de les noves tecnologies entre els joves, a càrrec del doctor
en psicologia Xavier Carbonell.
• Presentació de la guia Pares, fills i noves tecnologies: el diàleg és possible,
del psicòleg clínic Jordi Royo.

• Programa “Concòrdia” de donació de cordó umbilical.

ASSISTENTS

ASSISTENTS

• Conferència Moure’s pels quiets, a càrrec de l’escriptor Màrius Serra.

Altres

562

356
263

DONES INSCRITES
UNITATS DE CORDÓ
RECOLLIDES

Conferència sobre l’alimentació per prevenir el càncer
de la Dra. Odile Fernández. © Natàlia Montané

Al servei de la cultura
“La contribució de la
Fundació a afavorir
la difusió cultural
s’ha materialitzat
en el camp de la
música i de les arts
escèniques”

La difusió cultural és el tercer pilar de l’acció de la Fundació Crèdit Andorrà.
Les principals actuacions han tingut lloc en els camps de la creativitat musical i
escènica.
Les línies de treball que han servit per definir les accions aquest any han estat
fomentar l’interès de la ciutadania per la creativitat –amb una atenció especial
als més joves–, afavorir la interacció entre cultura i societat, oferir mitjans
destinats a la formació, i donar a conèixer més enllà de les fronteres
del Principat la riquesa creativa del país.

“La nostra música, patrimoni de tots”

10.418
ASSISTENTS

Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA)
• Projecte pedagògic de divulgació musical:
- Contes musicals per a escolars i famílies.
- Concerts familiars: Des d’aquell dia, els instruments toquen plegats |
El batec del bosc | Vols cuinar la truita? | Bítels per a nadons.
•P
 rojecte formatiu: tallers de violí jazz, soundpainting, música amb
denominació d’origen i taller postural.
• “Aprèn a escoltar l’ONCA”: xerrades per aprendre a escoltar i gaudir
de la música clàssica.
•C
 oncerts de l’ONCA Bàsic | L’ONCA Clàssic, tant a Andorra
com a l’estranger.
• Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca).
• Projecte socioeducatiu “Comunitat i impacte social”.
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Associació Festivals d’Ordino
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Festival Internacional Orgue&nd
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Actuació de Noa al Festival Narciso Yepes
Ordino i Fundació Crèdit Andorrà.
© Agència de Notícies Andorrana (ANA)

• Festival Narciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit Andorrà.
• Concert de Cap d’Any Ordino i Fundació Crèdit Andorrà.

Fundació Escena Nacional d’Andorra (ENA)
Exposició “Monedes gregues i romanes: valor i missatge”
Representació d’Alícia meravellosa.

© Agència de Notícies Andorrana (ANA)

Concert de Cap d’Any amb l’ONCA i Salvador Brotons.
© Juli Barrero
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