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Fa més de trenta anys que la Fundació Crèdit Andorrà va adquirir
un compromís amb la societat andorrana i enguany s’ha vist
novament evidenciat mitjançant les accions que, al llarg de
tot l’any, hem anat desgranant amb la finalitat de contribuir al
creixement del nostre país i, sobretot, de totes i cadascuna de
les persones que hi viuen.
© Eduard Comellas

El nostre treball s’ha focalitzat, com en altres ocasions, al voltant
de tres grans eixos: l’educació i la formació, l’acció social i la
promoció de la cultura.
La formació, l’aprenentatge i la millora dels coneixements
adquirits suposen per a qualsevol individu l’adquisició d’unes
eines que seran essencials en el seu desenvolupament personal
i professional, i que alhora significaran per a la societat un
enriquiment del seu capital humà. Per al Patronat de la Fundació
Crèdit Andorrà tots aquests elements de valoració han estat
decisius en el moment de continuar donant suport a iniciatives
en el camp de l’educació. Les ajudes ofertes mitjançant el
nostre programa de beques i la col·laboració amb la Universitat
d’Andorra, són actuacions que s’han concretat en aquesta àrea.
En el segon d’aquests camps hem continuat donant suport
o promovent diferents iniciatives per contribuir a la millora de
la situació personal i col·lectiva de diversos segments de la
població, especialment vulnerables per les seves particulars
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característiques. La gent gran i les persones afectades per
malalties de gran impacte social han centrat novament la part més
important de les accions portades a terme en aquesta àrea, sense
oblidar el suport a entitats i associacions que desenvolupen la
seva tasca en el camp de l’acció social.
La promoció de la cultura ha estat el tercer dels eixos bàsics
de l’activitat desenvolupada per la Fundació Crèdit Andorrà. En
aquest cas, la línia de treball adoptada ha continuat incidint en
l’acostament del fet musical a la societat andorrana. La nostra
condició de patrons de la Fundació Orquestra Nacional Clàssica
d’Andorra i la nostra participació en l’Associació Festivals
d’Ordino, han suposat una implicació permanent i directa en un
treball de difusió i de millora del coneixement, en relació amb
aquestes activitats creatives.

Presentació
del president
Patronat de
la Fundació
Crèdit Andorrà
Inversió global
consolidada
del 2019
Xarxes socials
Al servei
de l’educació
Al servei
de la societat
Al servei
de la cultura

En les actuacions portades a terme hem tingut present en
tot moment la vocació expressada en els nostres principis
fundacionals, en el sentit de fer de l’educació i la difusió del
saber l’eix primordial de la nostra acció. Per això, malgrat abastar
àmbits de treball força diversos, sempre hem donat prioritat en les
nostres iniciatives, tant si anaven adreçades al gran públic com
a col·lectius més específics, a l’aspecte formatiu i de millora dels
coneixements adquirits, amb la convicció que d’aquesta manera
podíem contribuir al benestar de tota la comunitat.
En l’àmbit comunicatiu, cal destacar que l’any 2019 ha estat
l’any en el qual la Fundació Crèdit Andorrà ha fet un gran salt,
i s’ha fet visible a diferents xarxes socials, com Facebook,
Instagram i Twitter. Amb la presència a les xarxes socials, la
Fundació Crèdit Andorrà vol ser més propera a la societat i vol
oferir als usuaris informació detallada i immediata de les diferents
activitats que organitza.
En les pàgines que segueixen podreu conèixer de forma més
ampliada la majoria de les accions que han suposat la nostra
dedicació principal. Amb la seva consecució hem renovat el nostre
compromís de servei, de posar-nos a disposició de la societat que
ens ha permès créixer i tenir una presència significativa en aquest
país que, entre tots, fem progressar en un entorn canviant i a
voltes difícil.
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Fer de l’educació i la difusió del saber
l’eix primordial de la nostra acció és la
vocació expressada en els nostres principis
fundacionals, amb la convicció que d’aquesta
manera podíem contribuir al benestar de tota
la comunitat.
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Patronat de la
Fundació Crèdit Andorrà
President: Antoni Pintat Mas
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Vicepresident: Jaume Casal Mor
Patró: Xavier Cornella Castel
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Patró: Gilles Dregi de Fontcuberta
Patrona: Rosa Pintat Santolària

Equip directiu
Directora: Francesca Ros Pascuet
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La Fundació Crèdit Andorrà és una de les principals fundacions
del país, tant pels recursos destinats com pel nombre de
programes que desenvolupa, estructurats en tres grans àmbits:
educació, societat i cultura.

2,96%
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El nostre compromís amb Andorra ens porta a consolidar any
rere any les iniciatives ja empreses en cadascuna de les tres línies
d’actuació.

Educació

11,95%

Així, treballem en favor dels joves i els adolescents, la gent gran,
les persones en risc d’exclusió o els afectats de malalties de gran
impacte social.

Societat

33,28%

Cultura

51,81%
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Total número
de seguidors

197
+55

Total número
de seguidors

Total número
de seguidors

563

102

+27

+8

31 de març de 2020
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Al servei de l’educació

“La formació dels nostres
joves és un element essencial per
encarar els reptes de futur”
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amb la Universitat
d’Andorra

Els professionals del demà
Permetre als joves l’accés a una formació de qualitat és l’objectiu que s’ha marcat
la Fundació Crèdit Andorrà des dels inicis.

Programa de beques de postgrau
Conscients que la formació de les persones és un element essencial
per al progrés social, econòmic i cultural del nostre país, la Fundació
Crèdit Andorrà ha fet pública, com cada any, la convocatòria de
beques d’excel·lència destinada als universitaris que vulguin
cursar màsters oficials a l’estranger.
Raquel Balboa Castells ha obtingut aquesta beca d’excel·lència per
cursar un Màster en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació
Cognitiva a l’Institut Guttman, adscrit a la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Aquests estudis formen professionals capaços de realitzar tasques
d’avaluació i de rehabilitació neuropsicològica en pacients amb
deteriorament cognitiu derivats del dany cerebral adquirit, la
demència, l’envelliment, la salut mental i les alteracions en els
diferents trastorns del desenvolupament infantil, i permeten generar
noves estratègies terapèutiques.
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Des que vam iniciar el programa de beques, més de 200 joves se
n’han beneficiat per cursar estudis d’hoteleria i turisme, estudis de
2n i 3r cicle en les diferents branques de coneixements, com les
Ciències, Ciències de la Salut, Art i Humanitats, Ciències Socials
i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura.
Al desembre, es va celebrar la tradicional trobada de becaris.

D’esquerra a dreta, Raquel Balboa, becada en la convocatòria del 2019, i Francesc Rich, Winona
Oliveros i Míriam Daravano, becats en la convocatòria del 2018.
© Eduard Comellas
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La Fundació Crèdit Andorrà segueix donant suport a la Universitat d’Andorra finançant
projectes formatius per tal que el cost de les matrícules sigui més assequible per als
estudiants i els professionals.

Cursos d’actualització
Els professionals dels àmbits de la salut i del social que havien decidit cursar els mòduls del postgrau
en acompanyament a la persona amb deteriorament cognitiu han pogut continuar formant-se amb
dos nous cursos:

 a família i l’entorn significatiu de la persona (mòdul 4)
L
En aquest mòdul s’han treballat els impactes personals, familiars
i socials de la malaltia, els mètodes, les tècniques i els programes
d’intervenció amb les famílies, el paper de les associacions
i la presa de decisions durant el procés de deteriorament.
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16

assistents

32

assistents

La mirada organitzativa i l’acompanyament (mòdul 5)
En aquest curs s’ha pres consciència de la dimensió organitzativa
a l’hora de millorar les pràctiques d’atenció. S’ha treballat a
dos nivells: el més estructural i la dimensió més psicosocial de
l’organització. Les organitzacions estan compostes per la part
arquitectònica i la de l’entorn, la de les relacions humanes que
s’estableixen entre els diferents grups d’interès, i per últim la de
l’interrelació entre ambdós sistemes. S’ha posat èmfasi en els
sistemes per separat i també en com es genera un diàleg constant
entre ells.

16

assistents
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Cicle de Perfeccionament
Professional

Formació de llevadores

Mitjançant el Cicle de Perfeccionament Professional (CPP) es
pretén oferir formacions continuades d’actualitat en diferents
àmbits. Enguany, s’han portat a terme nou seminaris:
> El treball grupal des d’una perspectiva política. Basket Beat:
una proposta artística per revisar el nostre rol com a educadors.
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> El poder transformador de les paraules en entorns professionals
i personals. 11
> Pensament computacional: d’usuaris a creadors TIC. 14
> Fer front a persones enfadades: eines de comunicació
no violenta per gestionar converses difícils. 19
> Entrenament emocional per a la construcció del benestar
(2 edicions). 27
> Gestió de la compensació: retribució, beneficis
i reconeixement. 15
> Dislèxia i discalcúlia. Concepte, diagnòstic i tractament
(2 edicions). 49

152
11

assistents

L’acord de col·laboració entre la Universitat d’Andorra, la
Universitat de Barcelona i la Fundació Crèdit Andorrà ha permès
donar continuïtat a la formació d’especialitat en infermeria
obstetricoginecològica a una alumna (convocatòria 2017-2019).

1
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Al servei de la societat

“La vocació de la Fundació és
estendre la mà als col·lectius amb els
quals, sumant, podem contribuir millor
al benestar social”

Al servei
de la societat
La força dels
grans
La salut al dia
Trencant barreres

La força dels grans
La contribució al benestar de les persones continua sent una prioritat
per a la Fundació Crèdit Andorrà.

Alimentem
esperances

L’espai

1.565

inscripcions

1.226

hores lectives

Altres iniciatives

20 anys fent formació
L’espai, centre social d’activitats i de formació exclusiu per a les
persones que tenen més de 60 anys, celebra el seu 20è aniversari.
El 1999, la Fundació Crèdit Andorrà inaugura els primers tallers
d’aprenentatge d’informàtica i al llarg dels anys es posen en marxa
diferents programes per cobrir expectatives com la formació i
l’aprofundiment en aspectes de la vida quotidiana, el conreu de la
cultura i la inserció d’aquest col·lectiu en la societat. Avui s’ofereix
tot un ventall d’activitats: des de cursos de formació, passant per
xerrades, tallers i visites culturals, fins a rutes de senderisme.

Taller de percussió corporal. © Fundació Crèdit Andorrà
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L’espai de la informàtica
Cursos i tallers
> Informàtica: iniciació i ampliació.
> Power Point.
> Windows 10.
> Iniciació a Excel.
> Maquetació de publicacions.
> Fotografia.
> Telèfon mòbil.
> Vídeo digital.
> Iniciació a la tauleta tàctil.
> Xarxes socials amb Smartphone i tauleta tàctil.
> Emmagatzematge en el núvol.
> Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
> Estimulació de la memòria mitjançant la informàtica.

528

assistents
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Taller de telèfon mòbil. © ANA
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L’espai de la mediateca
Activitats
> Cursos de català oral i escrit.
> Cursos d’anglès bàsic,
intermedi i avançat.
> Curs de francès bàsic.
> Curs d’història d’Andorra.
> Rutes de senderisme guiades:
la vall del Madriu, el Parc
Natural de la vall de Sorteny i
els Cortals d’Encamp.
> Taller de teatre: preparació
i representació d’Escenes
Valent(in)es, un conjunt
d’escenes d’autors diversos,
que en clau de comèdia ens
faran reflexionar sobre l’amor
i el desamor, les pors i els
desitjos.

>T
 allers preventius sobre salut:
Aprendre a llegir les etiquetes,
Com podem fer una compra
saludable, Osteoporosi, Els
òrgans dels sentits, Nutrició i
diabetis, Percussió corporal,
Com prevenir la incontinència
i com tenir cura de la visió,
Envelliment i cura de la pell,
Repòs i higiene del son,
Activitat física i relaxació.
>A
 ltres tallers i xerrades:
La farmaciola, Avantatges
dels pagaments en línia, Els
arbres d’Andorra, Prevenció
i seguretat a la llar, Habilitats
socials i Les tradicions
populars del Principat
d’Andorra.

Representació teatral. © Eduard Comellas

>V
 isites guiades a museus
d’Andorra: Cal Pal de la
Cortinada, Museu Carmen
Thyssen Andorra i l’Espai
Columba.

1.037

assistents
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Ruta de senderisme a les Pardines.

Visita a l’Espai Columba.

© Fundació Crèdit Andorrà

© Fundació Crèdit Andorrà
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L’espai dels voluntaris
L’Associació de Gent Gran Voluntària (AVIM) promou el voluntariat
i l’ajuda mútua entre les persones que tenen més de 60 anys.
S’ocupa principalment d’organitzar activitats per als seus socis
i de donar suport als diferents programes de formació que es
desenvolupen a L’espai.

Altres iniciatives

Programa d’activitats
> Voluntariat en l’àmbit de la informàtica.
> Sortides culturals.
> Cinefòrum.
> Tallers de manualitats.
> Història de l’art.

581

voluntaris
inscrits

Trobada de Nadal

200

assistents

Trobada de Nadal. © Jean-Luc Herbert
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La salut al dia
Amb la línia La salut al dia, la Fundació ha proposat dues conferències
formatives destinades al benestar de les persones i a la prevenció de
malalties. L’objectiu és la divulgació d’informació adequada per reconèixer
l’aparició de certes malalties i així disposar d’elements avaluadors sobre les
pautes més indicades a seguir per fer-hi front quan ens afecten.

Conferències

205

assistents

Càncer: com afrontar les diferents etapes
En el diagnòstic, les primeres reaccions són la por, la ràbia i
la incredulitat, mentre que durant el tractament, la persona es
pot sentir aïllada del món pel fet de no treballar ni participar
en determinades activitats quotidianes. Avui en dia, moltes
persones es curen, però això no impedeix que, un cop finalitzat el
tractament, tinguin dificultats en la vida quotidiana. S’inclou sempre
la família com a element important en l’adaptació a la malaltia.
Tània Estapé, doctora en Psicologia, psicooncòloga i especialista
en Psicologia Clínica.

50

assistents
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Tània Estapé en un moment de la conferència Càncer: com afrontar les diferents etapes. © ANA
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Ricard Ballester en un moment de la conferència Malalties cardiovasculars: com les podem prevenir.
© Eduard Comellas

Malalties cardiovasculars: com les podem prevenir
Les malalties cardiovasculars són la causa més freqüent de
mortalitat en els països desenvolupats. Es coneixen uns factors
de risc, els no modificables i els que sí són modificables. El
coneixement d’aquests factors i el seu control són bàsics
per millorar la salut personal i la de la nostra societat. Segons
l’Organització Mundial de la Salut, l’índex de mortalitat a causa de
les malalties cardiovasculars es pot reduir en gairebé un 80% si se
segueix un estil de vida saludable i es controlen els factors de risc.
Ricard Ballester, cardiòleg.

155
assistents
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Tallers
Tallers esclerosi múltiple
La Fundació ha continuat oferint suport a l’Associació TRANA
Esclerosi Múltiple mitjançant tallers d’estimulació i rehabilitació de
persones afectades per la malaltia.
Els tallers han tingut lloc cada dimecres de novembre a juny.

5

participants

21
sessions
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Trencant barreres
La Fundació Crèdit Andorrà és patrocinador oficial des de fa 12 anys de la
Federació Esportiva Special Olympics Andorra, amb l’objectiu de fomentar la
pràctica de l’esport entre les persones amb discapacitat intel·lectual com a mitjà
de socialització i integració.

Altres iniciatives

Special Olympics
Andorra
> Lliurament d’un nou
equipament d’esquí alpí
destinat a tots els atletes
d’Special Olympics
Andorra.
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Lliurament de l’equipament d’esquí alpí. © Jean-Luc Herbert
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Hem donat continuïtat al conveni signat el 2011 amb el Banc d’Aliments de Càritas
Andorrana per ajudar persones i famílies que travessen situacions complicades i
amb pocs recursos econòmics.

Altres iniciatives

Banc d’Aliments
> Subministrament de productes alimentaris,
d’higiene personal i de la llar durant tot l’any

68

famílies beneficiàries

> Recollida solidària de Nadal dels empleats de Crèdit Andorrà
pel Banc d’Aliments.

594
20

productes lliurats
aquest Nadal

+2.000 kg

d’aliments de primera
necessitat (del 2015 al 2019)
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Altres iniciatives
Des de la Fundació Crèdit Andorrà donem suport al programa Concòrdia, un
projecte de cooperació internacional que permet salvar vides. La sang del cordó
umbilical pot curar la leucèmia i les immunodeficiències, a més d’oferir noves
esperances en medicina regenerativa.

Altres iniciatives

Cinquè trasplantament amb una unitat de sang
de cordó d’Andorra
Aquest 2019, i per cinquena vegada, una unitat de cordó umbilical procedent d’Andorra dona
l’oportunitat de salvar una vida. Les elevades xifres de donació d’unitats de cordó, situa el Principat en
la quarta posició de les 58 maternitats que integren el programa Concòrdia, format per sis comunitats
autònomes d’Espanya i Andorra.
La comissió de supervisió del programa iniciat el 2013 està integrada per representants del ministeri
de Salut, així com de l’Organització Nacional de Trasplantaments d’Espanya, de l’Organització
Catalana de Trasplantaments, del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, de la Fundació Carreras, del
Servei Andorrà d’Atenció Sanitària i de la Fundació Crèdit Andorrà, que és qui finança les campanyes
de promoció del programa. Aquest projecte de cooperació internacional té com a finalitat poder
contribuir a la curació de malalties greus.
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La prestigiosa revista Blood de la Societat Americana
d’Hematologia ha publicat un estudi d’investigació sobre activació
d’oncògens. L’estudi ha permès identificar un nou mecanisme
d’activació d’oncògens que permet un diagnòstic més precís d’un
dels limfomes més agressius en adults, el limfoma de cèl·lules del
mantell (LCM).
La recerca, que ha estat possible gràcies a diverses vies
de finançament, entre les quals l’aportada per la Fundació
Crèdit Andorrà, ha estat realitzada per més d’una trentena
d’investigadors de 15 països diferents, liderats pel catedràtic i
doctor Elías Campo, director de recerca de l’Hospital Clínic de
Barcelona. Entre els investigadors hi figura la doctora RiberaCortada, metge especialista en Anatomia Patològica.
Els resultats publicats representen un avenç important en la
caracterització genètica d’aquest limfoma i la relació entre les
alteracions genètiques i el curs clínic dels malalts.
Aquesta investigació és fruit de l’acord de col·laboració que es va
signar el 2017 entre la Fundació Crèdit Andorrà, el Servei Andorrà
d’Atenció Sanitària (SAAS) i la Fundació Clínic per a la Recerca
Biomèdica amb l’objectiu de facilitar la recerca en matèria de
limfomes i leucèmies mitjançant la xarxa GELCAB (Grup d’Estudi
de Limfomes de Catalunya, Andorra i Balears).
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Al servei de la cultura

“Vetllem perquè la cultura musical
estigui present en la societat andorrana i
perquè es conegui el país fora
de les nostres fronteres”

Al servei
de la cultura

La nostra música

La nostra música

La difusió del coneixement musical, a través de la Fundació Orquestra Nacional
Clàssica d’Andorra i de l’Associació Festivals d’Ordino, és un dels tres àmbits
d’actuació de la Fundació Crèdit Andorrà, tant a Andorra com a l’estranger.

Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA)
La Fundació ONCA, institució formada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà,
ha presentat la 26a temporada, la qual s’ha estructurat en quatre àmbits.

16.246

assistents

01_Temporada Orquestra Nacional Clàssica
d’Andorra (ONCA)
Fronteres, nou cicle temàtic
Homenatjant la singularitat del territori andorrà, la formació ha
presentat per primer cop quatre concerts de gran format agrupats
sota un mateix eix temàtic amb el nom de Fronteres.
Aquest cicle pretén evidenciar, per una banda, la riquesa
d’hibridació cultural que implica viure en terra de frontera i, per
l’altra, els conflictes que deriven d’aquesta mateixa situació.
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> Rituals. Fronteres espirituals. Sala de Concerts del Palau de
Barcelona i Teatre Auditori de Sant Cugat.
> Mendelssohn, viatger sense fronteres. Vestíbul del Consell
General d’Andorra i Petit Palau de Barcelona.
> Fronteres del terror i de la guerra. Prat del Roure d’EscaldesEngordany i Petit Palau de Barcelona.
> Músiques, nacions i fronteres. Era Gran de Casa Rossell
d’Ordino i Petit Palau de Barcelona.

2.304

assistents

Cicle ONCA Bàsic

Al servei
de la cultura

En aquesta setena edició del cicle ONCA Bàsic, s’han
programat 11 concerts i s’han escollit els espais en
concordança amb la temàtica de cada proposta musical.

La nostra música

>D
 uo Divertimento. Un vespre de Divertimento. Sant Joan
de Sispony, Cal Pal de la Cortinada i Sant Romà de Vila.
>S
 axo a solo. Els clàssics del jazz i del swing. Auditori
Nacional d’Andorra.
>D
 uo Cello Sax. Sonoritats. Sant Miquel de Prats, Santa
Eulàlia d’Encamp i Sant Serni de Llorts.
>D
 uo de cine. Un menú de cine. Museu Casa Rull de Sispony
i església parroquial de Sant Julià de Lòria.
>T
 rio Goldberg. Mozart en trio. Museu Carmen Thyssen
Andorra i Casa de la Vall.

723

assistents

Concert Fronteres del terror i de la guerra. © Jungle Communications
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Concert del Duo Divertimento. © ANA

Altres concerts destacats

Al servei
de la cultura

Van tenir lloc també noves produccions en diferents formats
i amb un alt valor artístic.

La nostra música

>C
 oncert de la Constitució. El quartet de corda des de nous
mons. Vestíbul del Consell General d’Andorra.
>C
 oncert Jardins de Casa de la Vall. Quartet Sound
Boulevard. Aquí Ràdio Andorra. Celebració del 80è
aniversari de la primera emissió de Ràdio Andorra.
>C
 oncert d’Estiu. Ensemble Una Cosa Rara. Cafè Saumell.
Prat del Roure d’Escaldes-Engordany.
>A
 ndorra Sax Fest. Col·laboració de l’ONCA, per primera
vegada, en la producció i en la realització del primer Concert
per a solistes i, per tercera vegada, en l’acompanyament
dels finalistes del VI Concurs Internacional de Saxofon
d’Andorra.
>F
 estival Ull Nu. Duo de cine. Tastet de grans bandes
sonores. Sala d’actes de la Llacuna d’Andorra la Vella.

1.748

assistents

Concert d’Estiu. © ANA
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Al servei
de la cultura
La nostra música

02_Temporada Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca)
S’han programat, a l’Auditori Nacional d’Andorra, tres cites de la Jonca, en dues de les quals van
participar estudiants de les escoles de música i teatre del país. Per al concert de Nadal s’han creat
i organitzat grups de cambra, formats per membres de la Jonca o afins a les activitats de la jove
orquestra, tutelats per músics de l’ONCA i amb programes adients a la formació musical dels joves.

1.364

assistents

> Concert de Primavera.
Les músiques populars
entren a la sala de concerts.
> Concert de Meritxell.
Colors musicals i visuals.
> Concert de Santa Cecília.
Amb cos i ànima. El dia
de l’assaig general, els
usuaris del Servei de
Teleassistència de la Creu
Roja Andorrana van gaudir
d’aquesta cita musical en la
qual participaven 110 joves
intèrprets.
> Concert de Nadal sota
l’aixopluc de la Jonca.
Un Nadal Jove. La Fundació
ONCA va aprofitar el concert
per afegir-se a la 27a
campanya de recollida de
joguines a favor de Càritas
Andorrana.
Concert de Santa Cecília. © Àlex Tena
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Al servei
de la cultura
La nostra música

03_Programa educatiu
S’ha dissenyat un nou programa educatiu atractiu per permetre
formar les noves generacions i, a la vegada, donar a conèixer la
música als infants i a les seves famílies. L’ONCA ha col·laborat
amb les escoles de música per contribuir a la formació dels joves
intèrprets i en l’organització de nous tallers formatius.

1.664

assistents

Tallers formatius
S’han realitzat quatre tallers formatius adreçats al professorat,
als alumnes de música i al públic en general.
Taller Com-moure el cos. © ANA

> Vika Kleiman. Com-moure el cos.
> Anna Vega. Taller de música compartida (maig i novembre).
> Santi Serratosa. Percussió corporal. Aquest taller s’inclou
en la formació dels participants de les escoles de música
i teatre del concert de Santa Cecília.

443

assistents
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Taller de música compartida. © ANA

Al servei
de la cultura
La nostra música

Concerts familiars
Quatre concerts familiars, per a edats compreses entre 0 i 6 anys,
van tenir lloc al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany i al Teatre
Comunal d’Andorra la Vella:

1.201
assistents

> Concert per a nadons. Hits.
> Daquidallà. Nyam Nyam.
> Cia Com Sona?. Cromàtic.
> Viu El Teatre. Cinemúsica.
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Concert familiar Nyam Nyam. © ANA

Al servei
de la cultura
La nostra música

04_Programa social
«Música i creativitat»
El programa, iniciat el 2015, treballa la utilització de la música com
una eina d’inclusió social que permet explorar nous horitzons i
posar a l’abast de tothom la participació artística. La metodologia
s’adapta a cada un dels col·lectius.
> Per primera vegada s’ofereixen sessions a pacients de la Unitat
de Conductes Additives (UCA), dels Serveis de Salut Mental del
Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.
> Es reprenen les sessions amb diferents col·lectius de l’Escola
Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell: el Servei d’Educació
Especial (EDES), el Taller Ocupacional Xeridell i el Centre de dia
de la Residència Albó.
> Novament, es va dur a terme el taller de Basket Beat amb
interns del Centre Penitenciari, joves del Servei d’Atenció als
Adolescents en Risc (SAR), del Ministeri d’Afers Socials, Justícia
i Interior del Govern d’Andorra, i també alumnes de segon curs
i professorat de l’Escola Andorrana de Batxillerat.

1.162

assistents
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Sessió de «Música i creativitat» a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell. © Fundació ONCA

Al servei
de la cultura
La nostra música

05_Concerts i projectes contractats
A més de la seva programació, la Fundació ONCA ha estat també
sol·licitada per col·laborar o per ser contractada per actuar en
diferents formats en certs esdeveniments i programes:
> Concerts: el Festival d’Orgue de Montserrat, el Premi
Carlemany, les jornades de portes obertes a l’antic Hotel
Rosaleda d’Encamp i el concert de Nadal de la Sagrada Família,
entre d’altres.
> «Música i creativitat»: el centre residencial DomusVi Salita,
el Taller Ocupacional Claror de la Seu d’Urgell i la Llar de Lòria.

7.301
assistents

Cercavila i concert final del programa «Música al Claror»
amb els usuaris del Taller Ocupacional Claror de la Seu d’Urgell.
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Concert de Nadal a la basílica de la Sagrada Família. © Sagrada Família

Al servei
de la cultura
La nostra música

Associació Festivals d’Ordino
ORDINO CLÀSSIC · Viu també la clàssica
El Comú d’Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà presenten la
segona edició d’ORDINO CLÀSSIC (2019-2020), amb una
programació que té com a objectiu apropar la música clàssica
a través d’un concepte més actual i modern. Amb més de tres
dècades d’experiència, el Comú d’Ordino i la Fundació Crèdit
Andorrà s’han convertit en una referència com a organitzadors
de certàmens de música clàssica a Andorra.
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Concert d’Ara Malikian. © Rodrigo Mena

> Ara Malikian. Royal Garage.
> 5AndCordes. Clàssics del
s. xvii al s. xxi.
>O
 rquestra Nacional Clàssica
d’Andorra. Concert de Cap
d’Any: Valsos, polques i molt
més.

962

assistents

Concert de 5AndCordes. © Jean-Luc Herbert
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