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Inversió global
consolidada del 2016
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.
El compromís de servei ha portat la Fundació a augmentar i diversificar les accions que s’han promogut en cada una de les tres línies d’actuació, un cop
consolidades les iniciatives promogudes des de l’inici de l’activitat, el 1987.

Educació
29,05%

Cultura
35,33%

Altres
projectes
0,90%

Societat
34,72%
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Patronat
de la Fundació Crèdit Andorrà
President: Antoni Pintat Mas
Vicepresident: Jaume Casal Mor
Secretari: Josep Peralba Duró
Patrona: Rosa Pintat Santolària
Patrona: Maria Reig Moles

Equip directiu
Directora: Francesca Ros Pascuet
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Presentació
Al servei de les persones és l’essència de la
Fundació Crèdit Andorrà, un compromís que, des
del 1987, es materialitza en una intensa activitat en
els àmbits educatiu, social i de la cultura. L’abast de
les iniciatives promogudes s’ha anat ampliant al llarg
d’aquests trenta anys, atents als interessos, les necessitats i les inquietuds d’un país amb el qual hem
crescut plegats.
La Fundació ha consolidat la seva trajectòria de tres
dècades gràcies a un ampli ventall d’accions, encaminades principalment a contribuir al desenvolupament de la persona des de la formació i el coneixement, l’eix vertebrador de les nostres tres línies
d’actuació.

L’abast de les iniciatives promogudes
des de la Fundació s’ha anat ampliant
al llarg de trenta anys d’història, atents
als interessos i les necessitats d’Andorra
El programa de beques de postgrau amb què vam
iniciar l’activitat ha esdevingut el referent en l’àmbit
educatiu, i un any més ha ofert la possibilitat a quatre
joves andorrans de progressar en les carreres respectives amb estudis de postgrau en prestigiosos centres
d’arreu del món. En paral·lel, la col·laboració establerta amb la Universitat d’Andorra ens permet donar su-

port als futurs professionals per a l’assoliment d’un
grau de preparació idoni per al seu futur mitjançant
formació especialitzada i continuada. El lliurament del
IV Premi Internacional Calvó Armengol aferma la contribució de la Fundació i del país al món de la recerca
social a escala internacional.
La formació i el coneixement també s’estenen a
l’àmbit del benestar personal, en què sovint, i en
múltiples aspectes, un bon nivell de qualitat de vida
passa per la prevenció. Aquesta realitat ha guiat
molts dels programes que hem promogut en l’àmbit
social, amb la salut de les persones com un dels
apartats on hem fet més èmfasi, especialment amb
les accions de caire educatiu i divulgatiu del programa La salut al dia. Ens hem refermat també en la
promoció de projectes per millorar les perspectives
de futur i la integració en la societat de col·lectius
més desfavorits o més vulnerables davant certes
malalties. Sense oblidar L’espai, el centre de formació i d’activitats que la Fundació posa a disposició
de la gent gran d’Andorra, convertit ja en un referent
en el desenvolupament de les propostes destinades
a aquest col·lectiu.
Com en altres ocasions, les arts musicals i les arts
escèniques han centrat les accions promogudes
en el camp cultural, especialment mitjançant la
presència de la Fundació Crèdit Andorrà en els pa-

Antoni Pintat Mas,
president del Patronat de la Fundació Crèdit Andorrà
© Eduard Comellas
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tronats de la Fundació ONCA i de la Fundació ENA.
Però aquest any ens sentim realment satisfets del
projecte Comunitat i impacte social, que enforteix
la nostra acció a favor de la cultura i referma el camí
que ens hem marcat de difusió del coneixement i
d’educació en valors socials. El programa, iniciat
el 2015 i plenament assentat aquest 2016, fa de
la música una eina d’inclusió i participació per a
col·lectius tan diversos com els joves en situació de
risc, les persones privades de llibertat o els alumnes de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de
Meritxell. El projecte fa palesa la nostra voluntat de
promoure la formació de les persones, el seu benestar i la cohesió i la solidaritat de tota la comunitat
perquè estem convençuts que la cultura, entesa en
el sentit més ampli, és un dels principals eixos de
vertebració d’una societat.

La nostra vocació primera ha estat de servei
al país i als seus ciutadans, afavorint-ne
el desenvolupament personal i social
mitjançant accions concretes
Les pàgines que segueixen recullen amb una visió
integradora, global i concreta alhora, les accions impulsades per l’entitat durant tot un any. També ens
permeten fer-ne l’anàlisi i avaluar-ne de manera positiva el resultat assolit, la qual cosa ens referma en
el nostre compromís de país de treballar al servei de
les persones. Un compromís que aquest any hem
fet encara més profund i ampli, amb el desig de con-

tribuir des d’Andorra a construir el món que volem
per a les generacions futures.
Amb aquest esperit, Crèdit Andorrà ha signat el
Pacte Mundial de les Nacions Unides i, en paral·lel,
s’ha adherit als principis de l’Agenda 2030 de l’ONU
a través dels disset Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS). La Fundació Crèdit Andorrà, en
conseqüència, assumeix com a propis els reptes de
futur que suposen els ODS, principalment a través
de la salut i el benestar (ODS 3) i d’una educació de
qualitat (ODS 4). És la nostra contribució a crear les
condicions necessàries per promoure una societat
global en la qual les persones puguem desenvolupar-nos en plenitud, en un entorn sostenible, inclusiu i pròsper.
La vocació de servei a les persones ens defineix i
ens diferencia, i ara també ens confirma en la trajectòria iniciada fa trenta anys. La nostra vocació
primera ha estat de servei al país i als seus ciutadans, afavorint-ne el desenvolupament personal i
social mitjançant accions concretes. El convenciment que la formació de les persones és un element fonamental per al progrés social, econòmic i
cultural de qualsevol societat ens porta a continuar
el nostre treball solidari amb iniciatives que tenen
en la difusió del saber i en l’accés a l’educació els
màxims exponents.
El Patronat
de la Fundació Crèdit Andorrà
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Al servei de l’educació
Tant la formació com l’adquisició i la difusió del coneixement són
valors essencials per al creixement harmònic i el progrés de la
societat. La promoció d’aquests aspectes és una eina bàsica per
afrontar el futur amb les millors garanties de desenvolupament
individual i col·lectiu.
La Fundació Crèdit Andorrà pren com a propis aquests objectius,
que emparen la nostra voluntat de contribuir a la formació dels
ciutadans del país, especialment els joves, els encarregats
de bastir el futur d’una Andorra més competitiva, innovadora i
compromesa.
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Al servei de l’educació

Els professionals del demà

#Beques de postgrau de la Fundació Crèdit Andorrà
#Trobada de l’Associació de Becaris de la Fundació Crèdit Andorrà

Col·laboració amb la Universitat d’Andorra
#Cicle de perfeccionament professional
#Iniciatives en l’àmbit formatiu del dret
#Formació de llevadores

Premi Internacional Calvó Armengol
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Els professionals del demà
#Beques de postgrau de la Fundació Crèdit Andorrà
#Trobada de l’Associació de Becaris de la Fundació Crèdit Andorrà

Beques de postgrau
de la Fundació Crèdit
Andorrà

192
becaris

A la Fundació Crèdit Andorrà estem al servei de l’educació perquè
tenim el convenciment que és un dels pilars essencials per al creixement
i el futur de la societat. El nostre programa de beques ofereix als joves
del país la possibilitat de millorar la seva formació.

En la convocatòria d’aquest any han estat quatre els
joves que s’han vist beneficiats per aquest programa,
el primer que va impulsar la Fundació en el moment
de la seva creació. Mitjançant l’atorgament d’una beca
per cursar estudis de postgrau, la comissió d’avaluació
ha reconegut la motivació i els mèrits dels estudiants
següents:

Carolina Bartumeu
Rocamora

Master of Performance Programme.
Royal College of Music, Londres

Raquel Espunyes Nozières

Barcelona,
la ciutat més escollida, amb

79

estudiants

Màster en Periodisme Internacional.
City, University of London, Londres

Marta Mas Porta

Master in Business Administration.
IESE, Barcelona

Espanya, França, Suïssa,
el Regne Unit i els Estats Units,

les principals destinacions

André Ribeiro Caçador

Màster Universitari en Enginyeria de
Telecomunicació. La Salle, Barcelona
© Imatges: Eduard Comellas
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Trobada de l’Associació
de Becaris de la Fundació
Crèdit Andorrà
En aquesta trobada de becaris i exbecaris de la
Fundació els joves seleccionats en la darrera convocatòria tenen l’oportunitat de fer la presentació
dels estudis de postgrau que han iniciat, així com
dels seus projectes professionals de futur.

Anna Rocamora va oferir la
conferència de presentació
en la Trobada de becaris del 2016
Compartir valors per crear valor va ser el títol de
l’exposició d’Anna Rocamora, centrada en la importància per a les empreses d’adherir-se al Pacte
Mundial de les Nacions Unides, amb l’objectiu
d’alinear les operacions i estratègies de negoci als
deu principis universals que emanen de l’organització en els àmbits dels drets humans, els drets laborals, el medi ambient i la lluita contra la corrupció.
Anna Rocamora va rebre la beca de la Fundació
per cursar un màster en dret internacional dels negocis a ESADE.

49
assistents

Memòria d’activitats de la Fundació Crèdit Andorrà | Al servei de l’educació

10/38

Col·laboració amb la
Universitat d’Andorra
#Cicle de perfeccionament professional
#Iniciatives en l’àmbit formatiu del dret
#Formació de llevadores

Des del 2004, la Fundació Crèdit Andorrà té subscrit un conveni de col·laboració amb la
Universitat d’Andorra amb l’objectiu d’impulsar projectes educatius especialitzats
o de grau superior, com el postgrau en dret andorrà, el Cicle de perfeccionament
professional o la formació de llevadores.

Cicle de perfeccionament
professional
Amb el Cicle de perfeccionament professional
(CPP) es pretén oferir, tant als alumnes que finalitzen els estudis com als professionals ja en exercici, una formació altament especialitzada en els
respectius àmbits d’interès.

223
Convocatòria 2016

participants

Trastorn específic
de llenguatge
Dos seminaris
47 participants

Pensament
computacional:
ensenyem els
infants a programar
12 participants

11

seminaris

Neuroeducació: de la
neurociència a l’aula

Herramientas para
el entrenamiento
en comunicación y
liderazgo ascendente,
descendente y entre
iguales
2a edició
21 participants

Què vull dir quan
no dic res? Claus
per entendre la
comunicació no verbal

26 participants

16 participants

Avaluar per aprendre

Tècniques de
negociació i resolució
de conflictes

32 participants

15 participants

Les intel·ligències
múltiples a l’aula.
Com programar a partir
de les intel·ligències
múltiples
16 participants

Patologies vocals
18 participants

Liderazgo
conversacional:
el poder de las
conversaciones
y el arte de preguntarte
20 participants
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Iniciatives en l’àmbit formatiu
del dret
La Fundació Crèdit Andorrà ha seguit aportant el
finançament necessari per facilitar l’oferta de diferents formacions en l’àmbit del dret vigent al país.

81
estudiants

Postgrau en dret andorrà
(2016-2018)

1

Convocatòria 2016

postgrau

5

cursos

12a edició
17 estudiants

Curs d’actualització sobre la nova
regulació del dret de successions
al Principat d’Andorra
2a edició
27 estudiants

Curs d’actualització
en administració pública
26 estudiants

Curs d’actualització en dret civil
d’Andorra I
4 estudiants

Curs d’actualització en dret
processal civil i dret internacional
privat d’Andorra
5 estudiants

Curs d’actualització en Constitució
i altres fonts del dret d’Andorra
2 estudiants
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Formació de llevadores
La formació en infermeria obstetricoginecològica,
més coneguda com a especialitat en llevadora,
ha complert deu anys el curs 2016-2017. Des del
2007, el programa vol donar resposta a la manca
de professionals al país en la disciplina.
L’oferta d’aquesta formació especialitzada és fruit
de l’acord de col·laboració establert entre la Universitat d’Andorra, la Universitat de Barcelona i la
Fundació Crèdit Andorrà, que finança el 50% de
les despeses acadèmiques dels alumnes de cada
promoció.

Convocatòria
2015-2017

2

llevadores

Cristina Pérez, llevadora titulada en la primera promoció.
© Eduard Comellas
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Aquest guardó de periodicitat biennal, que atorguen el Govern d’Andorra, la
Fundació Crèdit Andorrà i la Barcelona Graduate School of Economics, es va
establir en memòria del professor Antoni Calvó Armengol i reconeix la contribució
d’un investigador menor de 40 anys en la recerca sobre les interaccions socials.

Matthew Gentzkow,
catedràtic de la Stanford University,
per l’estudi sobre la polarització
del llenguatge en la política
i en els mitjans de comunicació
El treball, elaborat en col·laboració amb Jesse
Shapiro, de la Brown University, i Matt Taddy, de
la University of Chicago, aplica tècniques específiques per analitzar els patrons de comunicació al
Congrés dels Estats Units durant els darrers 130
anys.
El resultat de la recerca va permetre identificar els
mots més emprats per demòcrates i republicans al
llarg d’aquest temps, i va concloure que del 1870
al 1990 el reflex del partidisme en la comunicació
política era lleu i constant, mentre que a partir del
1990 s’ha anat fent cada cop més evident. Pel
que fa a la terminologia utilitzada en els mitjans
de comunicació, l’estudi conclou que la premsa
incorpora la polarització del llenguatge polític en
funció de la seva línia editorial.

D’esquerra a dreta, Teresa Garcia-Milà, directora
de la Barcelona GSE; Antoni Martí, cap de Govern;
Matthew Gentzkow, i Antoni Pintat, president del
patronat de la Fundació.
© Eduard Comellas
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Al servei de la societat
Aportar eines i mitjans per afavorir el desenvolupament social
significa per a la Fundació Crèdit Andorrà un deure, una
responsabilitat plenament assumida com a just retorn a tot allò
que la comunitat ens aporta en la nostra tasca diària.
Seguint l’eix vertebrador dels nostres objectius, hem volgut
orientar aquesta actuació en el camp social essencialment
mitjançant la difusió del coneixement, encaminada a aconseguir
un benestar més gran de les persones.
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Al servei de la societat

La força dels grans
#L’espai

La salut al dia
#Celiaquia
#Alzheimer
#Esclerosi múltiple
#Adolescents
#Hàbits saludables

Trencant barreres
#Special Olympics Andorra

Alimentem esperances
#Banc d’Aliments

Altres iniciatives
#Programa “Concòrdia”
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La força dels grans
#L’espai

Les persones de més edat afronten el repte d’encarar aquesta etapa de la vida
en una gran majoria dels casos de forma plenament activa. Volem aportar-los
eines específiques perquè puguin continuar aprofundint en el coneixement i
participant en iniciatives col·lectives des d’un vessant integrador,
amb alternatives efectives i d’interès.

L’espai
L’espai s’ha refermat amb el pas del temps com
el lloc de trobada per desenvolupar i compartir
les iniciatives formatives o de lleure que ofereix la
Fundació destinades a la gent gran.

1.282
1.153
inscripcions

Taller de música.

Taller de fisioteràpia.

Xerrada de Sergi Mas sobre oficis tradicionals.

Taller intergeneracional.

© Agència de Notícies Andorrana (ANA)

© ANA

hores lectives

© ANA

© ANA
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L’espai de la informàtica

L’espai de la mediateca

Les activitats programades acosten la gent gran a
la immensa gamma de possibilitats que ofereixen
les noves tecnologies per aprofundir en el coneixement o per adquirir habilitats creatives, a banda
de desenvolupar la socialització.

Un llarg programa de tallers i xerrades amb l’objectiu d’afavorir l’activitat física i mental a més de
contribuir al desenvolupament de les relacions
personals i socials.

565

inscripcions

Cursos i tallers
> Informàtica: iniciació, ampliació i ampliació avançat.
> Power Point i Publisher.
> Edició i maquetació de publicacions.
> Fotografia digital.
> Vídeo digital.
> Smartphone i tauleta tàctil.
> Xarxes socials.
> Emmagatzematge en el núvol.
>P
 rojectes digitals: realització d’un projecte i
publicació al bloc de L’espai (novetat).

717

inscripcions

Activitats
> Cursos de català, oral i escrit.
> Cursos d’anglès, bàsic i avançat.
> Curs d’història d’Andorra.
> Sortides de senderisme guiades: Naturlandia, cortal
de Llumeneres, Parc Natural de Sorteny, estanys de
Tristaina, rec del Solà d’Escaldes-Engordany.
> Tallers i xerrades del programa Envelliment saludable:
activitat física i relaxació, Aliments protectors i
aliments afavoridors de malalties, Alimentació i budell,
Els carbohidrats, Salut i sexualitat quan ens fem
grans, Descansar i dormir bé quan ens fem grans.
> Taller de teatre (preparació i representació de l’obra
Spot).
> Tallers intergeneracionals: Construcció d’un model
del planeta Saturn i sons de l’univers.
> Xerrada i visita guiada a l’exposició L’allau d’Arinsal.
> Altres tallers i xerrades: Els instruments de l’orquestra,
Experimenta la música, Andorra sota el gel, Els antics
oficis i La banca online per a la gent gran.

Memòria d’activitats de la Fundació Crèdit Andorrà | Al servei de la societat

18/38

L’espai dels voluntaris
L’Associació de Gent Gran Voluntària (AVIM) ha
col·laborat amb la Fundació Crèdit Andorrà aportant la seva ajuda i experiència en les activitats
que s’han desenvolupat a L’espai, especialment a
L’espai de la informàtica.

418
voluntaris
inscrits

Programa d’activitats
> Voluntariat en l’àmbit de la informàtica.
> Sortides culturals.
> Cinefòrum.
>T
 allers de manualitats, de fotografia
El llibre del temps, contacontes.

Trobada de Nadal.

Excursió al rec del Solà.

Sortida a Naturlandia.

Representació de l’obra Spot.

© Eduard Comellas

© Fundació Crèdit Andorrà

© Fundació Crèdit Andorrà

© ANA
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La salut al dia
#Celiaquia
#Alzheimer
#Esclerosi múltiple
#Adolescents
#Hàbits saludables

La línia de treball “La salut al dia” proposa diverses iniciatives formatives, o
encaminades a la difusió del saber, que incideixen en dos aspectes determinants per
al benestar de les persones: la prevenció de les malalties mitjançant hàbits de vida
saludables i la divulgació d’informació bàsica i adequada per reconèixer l’aparició de
certes malalties de gran impacte social.

Celiaquia
La celiaquia és una malaltia crònica que suposa
una intolerància permanent al gluten en persones
genèticament predisposades.
Per contribuir al coneixement de la malaltia la
Fundació ha organitzat la conferència Malaltia
celíaca. Tractament dietètic, a càrrec del metge
especialista en l’aparell digestiu Ramon Tormo.

155
assistents

El metge especialista en l’aparell digestiu Ramon Tormo.
© Eduard Comellas
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Alzheimer

Esclerosi múltiple

La prevenció i la detecció precoç són dues de
les principals actuacions per implantar de forma
immediata davant la creixent incidència de les
malalties neurodegeneratives, segons les estimacions dels organismes de salut internacionals. La
Fundació centra els esforços en aquest àmbit a
conscienciar la població sobre l’impacte que tenen aquestes malalties tant en els afectats com en
l’entorn més pròxim.

La Fundació ha continuat oferint suport a l’Associació TRANA Esclerosi Múltiple mitjançant tallers
d’estimulació i rehabilitació de persones afectades
per la malaltia.

>
Alzheimer: el repte de la prevenció, conferèn-

cia a càrrec del doctor Agustín Ruiz, director de
recerca de la Fundació ACE - Institut Català de
Neurociències Aplicades.

Els tallers han tingut lloc cada dimecres de novembre a juny.

AVALUACIÓ
DE LA MEMÒRIA
Segona jornada de portes obertes
Fruit de la gran acceptació de la iniciativa el
2015, en col·laboració amb la Fundació ACE
s’ha programat una segona jornada d’avaluació
de la memòria sota el lema Si ens mirem la
tensió, el colesterol i el sucre... per què no la
memòria?

347
assistents

En total, 147 persones van participar en l’estudi
amb la finalitat d’analitzar-los la capacitat
de memòria, el llenguatge i altres funcions
cognitives a través d’eines neuropsicològiques
que s’utilitzen de manera habitual en el procés
diagnòstic.

Jornada d’avaluació de la memòria.

10

assistents

33

sessions

Taller al voltant de l’esclerosi múltiple.
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Adolescents
L’adolescència és un període de desenvolupament intens de la persona, amb la qual cosa esdevé crucial ajudar els nois i noies a créixer de
manera harmònica amb l’entorn familiar, educatiu
i social en què poc a poc van madurant com a
individus.
La voluntat d’aportar eines a pares i a educadors
per afrontar millor aquesta etapa del creixement
dels fills ha portat la Fundació Crèdit Andorrà a
organitzar la conferència Comunicació afectiva
i efectiva amb adolescents. Missatges clars i valents per educar adolescents, a càrrec d’Eva
Bach, pedagoga, professora i especialista en educació emocional.

165
assistents

Eva Bach, pedagoga, professora i especialista en educació emocional.
© Eduard Comellas
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Hàbits
saludables
El programa A la vostra salut es presenta com una proposta
divulgativa que pretén ajudar-nos a millorar la qualitat de vida
des dels vessants de l’alimentació, la salut, l’esport i l’actitud
personal mitjançant consells de salut i de bons hàbits.
Nutricionistes, dietistes, metges, psicòlegs, infermers, fisioterapeutes, odontòlegs, farmacèutics, professors o cuiners,
entre d’altres, contribueixen a preparar els continguts del
programa, que inclou 56 capítols i que s’allargarà fins al setembre del 2017. A la vostra salut s’emet per Andorra Televisió, de dilluns a divendres, abans dels informatius del migdia
i del vespre, i també pels canals en línia de la Fundació i de
Crèdit Andorrà.
© Fundació Crèdit Andorrà

56

capítols
del programa
A la vostra salut

Vegeu vídeo

Memòria d’activitats de la Fundació Crèdit Andorrà | Al servei de la societat

23/38

Trencant barreres
#Special Olympics Andorra

Contribuir a la integració social dels associats, afavorir la participació dels atletes en
esdeveniments nacionals i internacionals, i proporcionar ajut en l’organització d’actes
promoguts per la federació materialitzen el suport de la Fundació a la federació esportiva
Special Olympics Andorra, efectiu des del 2007.

Special Olympics Andorra
>P
 atrocini del VII Trofeu Internacional d’Esquí,

que ha tingut lloc el mes de març a les pistes de
Soldeu-el Tarter.

>L
 liurament d’un nou equipament destinat a tots

els esquiadors d’Special Olympics Andorra, així
com als entrenadors i acompanyants.

VII Trofeu Internacional d’Esquí.
© ANA

Nou equipament dels esquiadors d’Special Olympics Andorra.
© ANA
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Alimentem esperances
#Banc d’Aliments

Banc d’Aliments
La Fundació Crèdit Andorrà ha continuat donant
suport al projecte del Banc d’Aliments, de Càritas
Andorrana, per ajudar persones i famílies amb
pocs recursos.
L’ajuda s’ha materialitzat amb el subministrament
de productes alimentaris, d’higiene personal i de
la llar.

167

famílies
beneficiàries del
Banc d’Aliments

Des del 2011, la Fundació dóna suport al projecte del
Banc d’Aliments de Càritas Andorrana, que proporciona assistència
a persones i famílies amb pocs recursos.

459 kg
d’aliments
recollits

Per segon any consecutiu, els empleats
de Crèdit Andorrà s’han solidaritzat amb
l’acció de la Fundació i han aportat 889
productes de primera necessitat.
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Altres iniciatives
#Programa “Concòrdia”

La Fundació és una de les promotores del programa “Concòrdia”, un projecte
de cooperació internacional que permet que les dones gestants d’Andorra i de
diferents comunitats autònomes d’Espanya on no hi ha banc de teixits puguin
fer la donació de cordó umbilical.

Programa “Concòrdia”
El projecte té com a objectiu principal obtenir unitats de cordó umbilical i poder contribuir, mitjançant les donacions, a la investigació per a la curació de malalties greus.
La Fundació Crèdit Andorrà hi dóna suport des
de l’inici, el 2012, i ha contribuït que Andorra sigui
membre integrant com a país d’aquest programa
internacional, que des de l’inici ha merescut una
gran acceptació i una elevada participació.

285

dones inscrites
al programa

558
parts

192
cordons
umbilicals
recollits
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Al servei de la cultura
L’accés a esdeveniments, accions formatives o altres iniciatives
incloses en l’ampli apartat de la cultura ha de poder arribar al
màxim nombre de ciutadans.
L’educació i la difusió del coneixement, també en aquest
àmbit, constitueixen la base del compromís de la Fundació,
que participa en iniciatives empreses conjuntament amb altres
institucions i entitats, amb la finalitat de sumar esforços en un
camp d’acció de gran abast.
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Al servei de la cultura

La nostra música

#Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA)
#Associació Festivals d’Ordino
#Festival Internacional Orgue&nd

Fundació Escena Nacional d’Andorra (ENA)
#Temporada de l’ENA
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La nostra música
#Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA)
#Associació Festivals d’Ordino
#Festival Internacional Orgue&nd

Fundació Orquestra Nacional
Clàssica d’Andorra (ONCA)
El Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà,
mitjançant la Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), han continuat donant suport a les iniciatives integrades en aquest projecte
de llarg recorregut.

13.418
assistents

La promoció de projectes formatius que tenen la música com a base ha
significat una dedicació considerable en l’acció desenvolupada per la
Fundació Crèdit Andorrà. Aquestes iniciatives s’han traduït en l’oferta
d’un gran ventall de possibilitats per gaudir d’espectacles de qualitat i
fer participar el públic en l’aprofundiment del fet musical, des d’una
perspectiva personal i des d’enfocaments finals diversos.

Principals línies
de treball de la
Fundació ONCA
el 2016

Continuar
potenciant
la Jonca

Crear produccions
de qualitat

1

2

4

3
Ampliar el projecte educatiu

Impulsar el projecte
“Comunitat i impacte
social”
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L’ONCA a Andorra
La vint-i-tresena Temporada de la Fundació ONCA
ha inclòs diverses actuacions de l’ONCA, en format clàssic i de cambra, i de la Jonca, en format
de cambra i bàsic. A banda, han continuat les activitats emmarcades en els projectes pedagògic,
formatiu i social.

El projecte pedagògic

El projecte formatiu

Apropar el coneixement de la música als infants
del país ha estat l’objectiu bàsic dels espectacles
inclosos en la programació dels concerts familiars
i dels contes musicals, destinats principalment als
més petits.

Amb la voluntat de contribuir a la formació dels
futurs instrumentistes així com dels professionals
que ja es dediquen a la música a Andorra, s’ha
mantingut la proposta dels tallers formatius.

> La Cecília s’ha despertat!
> Jugant amb el so.
> Núvols amb nadons.
> El fabulós viatge de l’Estel i el Domisol.

> Iniciació a la improvisació, amb Oriol Saña
i Albert Bello.
> Introducció a la percussió, amb Santi Serratosa.
> El gest respiratori, una mirada des de la consciència
corporal, amb Vika Kleiman.

Vika Kleiman, en un moment del taller.
© ANA

Representació d’El fabulós viatge de l’Estel i el Domisol.
© ANA
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El projecte “Comunitat i impacte social”
Aquest projecte socioeducatiu va néixer el 2015 amb la voluntat
de fer accessible la participació musical a totes les persones,
especialment mitjançant la creació d’oportunitats per a la inclusió social. El 2016 s’ha donat continuïtat al projecte davant els
bons resultats aconseguits en la prova pilot del Musica’t, que
van superar totes les expectatives.

MUSICA’T
Els grups de Xeridell i del centre de dia de l’Escola Especialitzada de Nostra Senyora de Meritxell han seguit amb
l’experiència que ja van iniciar el 2015. En un procés
de creació continuada, i mitjançant un procediment d’interacció basat en l’experimentació i en l’aprenentatge
compartit, han donat forma a un concert de final de recorregut que va ser presentat al públic a la sala d’actes
de La Llacuna.
Igual que en el plantejament de l’edició de l’any anterior,
el treball desenvolupat ha ofert als participants l’oportunitat d’escoltar música de qualitat en directe, així com
de conèixer els instruments i de tocar i crear conjuntament, conjuminant l’experiència estrictament musical
amb altres eines artístiques com el moviment, per així
fomentar i enriquir els vessants creatiu i participatiu. Els
grups que han format part del programa Musica’t 2016
són EDES i IMPULS, de l’Escola Especialitzada de Nostra Senyora de Meritxell.

Tallers de música i creativitat.
Vegeu vídeo

© ANA
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Basket
Beat
Els dos grups que han participat en aquesta nova iniciativa
són uns residents del Centre Penitenciari i un col·lectiu de
joves en risc d’exclusió social.
Durant el procés creatiu i d’aprenentatge també s’ha valorat,
com en les altres propostes del projecte, la interacció per
damunt de les competències tècniques, tot donant plena llibertat pel foment de la creativitat.
La tècnica Basket Beat utilitza la pilota de bàsquet, el cos i el
joc per facilitar l’accés a una experiència artística de qualitat,
amb la finalitat de promoure habilitats per a la vida diària, afavorir la construcció de comunitats participatives o fomentar
la paraula dels joves i el diàleg entre ells.

Vegeu vídeo

Imatges del primer Basket Beat al
centre penitenciari de la Comella.
© ANA
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L’ONCA Bàsic
El programa, centrat a oferir concerts de petit format, s’ha mantingut com una de les principals línies de treball per atansar el coneixement del fet
musical a la ciutadania.

5

propostes
el 2016

> Mash Up dels 60. Quartet Sound Boulevard.
> Walking on Time. Clàudia Bardagí & Cia, acompanyada
d’un quartet de l’ONCA.
> Duo de violí i guitarra. Alexandre Arajol i David Sanz.
> Ibèrics amb denominació d’origen. Quartet per l’Art.
> Els signes de la música. Signes de Trio.

Concert de Raphael, acompanyat de l’ONCA, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.
© Eduard Comellas

L’ONCA Clàssic

5

Signes de Trio.
© Albert Caralps

produccions
el 2016 en format

clàssic o de cambra

> El virtuosisme del violoncel al segle XVIII.
> Concert de la Constitució: Miniatures romàntiques per a
cordes. Tant aquest concert com l’anterior van comptar amb
una xerrada introductòria prèvia, ambdues a càrrec de Josep
Martínez Reinoso, incloses en el projecte educatiu Aprèn a
escoltar l’ONCA.
> Concert d’estiu: De “La cumparsita” a Piazzolla. ONCA i el
bandoneoista solista Enrique Tellería.
> Concert Jardins de Casa de la Vall: Cordes a l’aire. Isabel
Vinardell & Isabelle Laudenbach i un quartet de corda de
l’ONCA.
> L’ONCA, amb una formació integrada per 61 músics, també
ha participat en el concert ofert pel cantant Raphael amb
motiu de la Capitalitat Iberoamericana de la Cultura 2016,
d’Andorra la Vella.
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L’ONCA a l’estranger

L’ONCA Clàssic i Bàsic
Concerts del 12è cicle ONCA al Palau
(Petit Palau de Barcelona)
> El virtuosisme de la trompeta del segle xviii
al segle xx, amb Luís González a la trompeta.
> Miniatures romàntiques per a cordes.
> Sextet per a cordes.
> De “La cumparsita” a Piazzolla, amb el
bandoneonista Enrique Tellería.

A més de les actuacions detallades, l’ONCA ha
estat contractada per actuar en el marc de diferents festivals, esdeveniments d’empresa o altres
accions de caire musical, com les Nits de Jazz de
Platja d’Aro o el Festival Porta Ferrada de Sant
Feliu de Guíxols.

Concert de Santa Cecília, a càrrec de la Jonca.
© Àlex Tena

Concerts al Teatre Auditori Sant Cugat
> El classicisme simfònic, amb el pianista Daniel
Ligorio.
> Jazz amb cordes, amb Andrea Motis & Joan
Chamorro Group. Aquest concert també ha estat
presentat a L’Auditori de Barcelona.

La Jove Orquestra Nacional
de Cambra d’Andorra (Jonca)
L’activitat de la Jonca s’ha desenvolupat
en els següents concerts:

Concert a Madrid
> La emoción de los clásicos, a l’Auditorio Nacional de
Música de Madrid.

Concert La emoción de los clásicos,
a l’Auditorio Nacional de Música de Madrid.
© Juan de los Ríos

> Concert de Primavera. Un cistell de danses i
cançons, amb la participació de les escoles
de música del Principat.
> Concert de Meritxell. Dos violins, dos mons.
> Concert de Santa Cecília. Què ens ensenya
la música?, amb la participació de les escoles
de música del Principat.
> Grans obres, joves talents (Jonca Bàsic).
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Associació
Festivals d’Ordino
La col·laboració entre la Fundació Crèdit Andorrà i
el Comú d’Ordino s’ha concretat novament a l’entorn de les activitats organitzades per l’Associació
Festivals d’Ordino. Centrades a promoure el coneixement i la difusió de música d’estils i èpoques
diferents, les iniciatives han assolit un gran èxit de
públic.

Concert de Cap d’Any
Ordino i Fundació Crèdit Andorrà
La tarda del primer dia de l’any ha tingut lloc a
l’Auditori Nacional d’Andorra el tradicional Concert de Cap d’Any. Al repertori, interpretat per
quart any consecutiu per l’Orquestra Nacional
Clàssica d’Andorra a les ordres del director Salvador Brotons, no hi han faltat les polques i els valsos de Johann i Josef Strauss, a més de l’obertura de l’òpera La gazza ladra, de Gioachino Rossini,
i d’una selecció de danses del ballet Coppélia, de
Léo Delibes.

480
assistents

Una imatge del concert, el primer de gener del 2016.
© ANA

Memòria d’activitats de la Fundació Crèdit Andorrà | Al servei de la cultura

35/38

Festival Narciso Yepes
Ordino i Fundació Crèdit Andorrà
En l’organització de la trenta-quatrena edició del
Festival Narciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit
Andorrà, l’Associació s’ha mantingut fidel a la filosofia d’arribar a un públic ampli, a través d’una
programació de qualitat marcada per la pluralitat
d’estils musicals.

5

propostes musicals

interpretades en el marc de l’Auditori Nacional
d’Andorra i de l’església parroquial d’Ordino
> Fusió Blaumut & ONCA
> Trio Va de corda
> Bebe
> Un musical innominable. Harry Potter
> Manel

1.477
assistents
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Festival Internacional
Orgue&nd
La Fundació ha col·laborat en el XVII Festival
Internacional Orgue&nd, organitzat per l’Arxiprestat d’Andorra.

6

concerts programats
a les esglésies parroquials de
la Massana, Andorra la Vella i EscaldesEngordany, i a la plaça del Consell General
mitjançant un orgue virtual

> Orgue a la fresca. Raúl Prieto.
> Bach canta! Saskia Roures.
> Cants antics, cants moderns. Jan Vermeire
i Alain de Rudder.
> Passió! Olivier Vernet i Cédric Meckler.
> Quan les tecles canten. Aaron Ribas i David Palanca.
> Concert de Sant Esteve. Ignacio Ribas.

1.260

Jornada de portes obertes.
© ANA

assistents

Orgue a la fresca, amb Raúl Prieto.
© ANA

El Festival també va incloure una jornada de portes
obertes per poder conèixer de prop els instruments
d’Andorra, així com una conferència sobre els mecanismes cerebrals implicats en el gest musical, a
càrrec del metge i organista Cédric Meckler.
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Fundació Escena Nacional
d’Andorra
#Temporada de l’ENA

La Fundació Escena Nacional d’Andorra (ENA) desenvolupa la seva activitat
com a plataforma de promoció de les arts escèniques. Els patrons són
el Govern d’Andorra, el Comú de la Massana i la Fundació Crèdit Andorrà,
a més del suport del Comú de Sant Julià de Lòria com a soci-col·laborador.

Temporada de l’ENA
La principal activitat que ha portat a terme l’ENA
aquest any ha estat la presentació al públic d’Andorra de la Temporada de teatre. En la programació de la novena Temporada s’ha donat prioritat a
les propostes de producció pròpia o coproduïdes
per l’ENA.

5.492
assistents

6

Alícia meravellosa.

Contes salvatges.

Dansa vertical.

Heliceo, concert per a sis ventiladors i un sol pilot.

obres

representades a Andorra i
a fora, la majoria de les quals en més
d’una sessió

> Alícia meravellosa
> Contes salvatges
> Aquells
> Heliceo, concert per a sis ventiladors i un sol pilot
> Fred
> Refugiats

© ANA
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