Memòria d’activitats 2017

Els nostres valors, al servei d’un compromís global
La Fundació participa del compromís de Crèdit Andorrà amb el Pacte Mundial de les Nacions
Unides i assumeix com a propis els 10 principis que n’emanen, així com l’assoliment dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) dins l’Agenda 2030 de l’ONU,
“Transformar el món”.
A través dels programes i les activitats impulsats per la Fundació es contribueix a la consecució
dels objectius rellevants per al Grup Crèdit Andorrà. Concretament l’ODS 3, centrat en la salut i
el benestar, i l’ODS 4, per una educació de qualitat, amb la cultura com a eix vertebrador de la
transformació de les persones.

La Fundació
Crèdit Andorrà,
amb els Objectius
de Desenvolupament
Sostenible
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Compromís
amb Andorra
Contribuir al desenvolupament
d’Andorra i dels seus ciutadans

Formació
per al futur
Promoure la formació i la difusió
del coneixement com
a valors per generar progrés

Vocació de servei
Donar resposta a les
necessitats d
 el territori
on està implantat
el Grup.
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Garantir una vida
sana i promoure
el benestar de
tothom en totes
les edats

> Hàbits saludables, programa de TV

Garantir una
educació inclusiva
i equitativa de
qualitat i promoure,
a través de la
cultura, oportunitats
d’aprenentatge
permanent per
a tothom

> Beques de postgrau, Premi internacional
Calvó Armengol

> Conferències, tallers i guies La salut al dia
> Col·laboracions socials: associacions de
malalts, Càritas, cordó umbilical, Special
Olympics…

> L’espai de la gent gran
> Fundació ONCA: projectes pedagògic,
formatiu, socioeducatiu
> Col·laboració amb la Universitat d’Andorra

Presentació del president
Patronat de la Fundació Crèdit Andorrà
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Al servei de la societat
Al servei de la cultura
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Trenta anys. Aquesta és la fita
que ha assolit la Fundació Crèdit
Andorrà durant el 2017, ja que
era el desembre del 1987 quan
es feia efectiu l’acord del Consell
d’Administració de Crèdit Andorrà
per crear una fundació amb la finalitat
de promoure iniciatives en favor de la
societat.
La Fundació Crèdit Andorrà neix
alineada amb la vocació fundacional
del Banc de servei al país, concretada
en aquest cas en el servei a les
persones, mitjançant la formació,
la difusió del coneixement i la
contribució al progrés social. Aquesta
voluntat s’ha mantingut inalterada i,
any rere any, ha quedat evidenciada
en el moment de fer el balanç de
les activitats que s’han proposat als
ciutadans.
Durant el 2017 hem continuat
treballant en les tres grans línies
marcades i fixades al llarg del
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temps: l’educació, l’acció social i la
cultura. Pel que fa al camp educatiu,
volem destacar en primer lloc el fet
d’haver arribat en aquest exercici a
la cinquanta-una convocatòria del
Programa de beques de la Fundació
Crèdit Andorrà, la primera de les
línies de treball que es va posar en
funcionament després de la creació
de l’Entitat; aquest any han estat cinc
els estudiants que han obtingut una
beca per cursar estudis de postgrau.
També hem continuat oferint el nostre
suport a la Universitat d’Andorra,
especialment participant en el
finançament d’estudis específics de
particular interès, tant per als alumnes
com per al país.
Les persones grans han tingut
novament l’oportunitat d’aprofundir
en la formació i en les activitats
compartides, mitjançant el gran
ventall de propostes que els hi
ha ofert L’espai, el centre social
d’activitats i formació de la gent gran

promogut per la Fundació. També en
l’àmbit social, ens ha semblat del tot
escaient mantenir les línies de treball
que tenen com a objectiu la prevenció
i la difusió del coneixement mitjançant
la informació –amb l’enriquiment que
suposa compartir experiències–,
concretat sobretot en l’àmbit de la
salut, amb el programa La salut al
dia; en el mateix àmbit cal situar el
suport al programa internacional
Concòrdia, de donació de cordó
umbilical. Permeteu-nos també
destacar la implicació de la Fundació
en l’afavoriment de col·lectius que per
les seves característiques mereixen
una atenció especial, com és el cas
de la Federació Esportiva Special
Olympics. En resum, una vegada més
hem volgut que el benestar de les
persones centrés els nostres esforços
pel que fa a l’acció desenvolupada en
el camp social.
Com sabeu, l’àmbit de la cultura
conforma el tercer dels pilars sobre

Antoni Pintat Mas, president del Patronat
de la Fundació Crèdit Andorrà.
© Eduard Comellas
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els quals se sustenta la nostra
vocació de servei a les persones.
La presència que mantenim en els
patronats de la Fundació ONCA i de
la Fundació ENA ens ha facilitat la
canalització d’una part considerable
de les propostes que hem cregut
oportú treballar en els camps de
la creació i de la difusió del fet
artístic. Entre aquestes propostes,
volem destacar la implicació amb
l’Orquestra Nacional d’Andorra en
tots els seus formats, amb la seva
doble vessant de donar a conèixer
la cultura musical a la població i
d’actuar com a ambaixadora cultural
del nostre país. També estem
especialment satisfets del programa
socioeducatiu Comunitat i impacte
social, promogut per la Fundació

ONCA, que ha estat ampliat amb
noves propostes amb la finalitat de
millorar l’abast quantitatiu i qualitatiu
respecte als col·lectius de persones
que en poden ser beneficiaris.
Tal com podreu constatar si es fa una
anàlisi global de les accions concretes
detallades en les pàgines que
segueixen, una de les característiques
essencials de la Fundació és el seu
caràcter transversal, particularitat
desenvolupada des de l’eix vertebrat
per l’educació i la promoció del
coneixement, present en tots els
programes. Aquestes són unes
especificitats que ens defineixen i
ens diferencien, i que ens permeten
ajudar de forma particularment
positiva en la construcció d’una

societat cada cop millor preparada i
més cohesionada, que pugui assumir
amb garanties un futur que sovint ens
pot semblar incert.
Estem satisfets de la contribució
de la Fundació Crèdit Andorrà a la
millora del benestar de les persones
i del nostre país. Al Patronat de
la Fundació pensem que només
mitjançant un suport decidit a la
formació de la persona, al llarg de
tota la seva vida, podrem millorar
les condicions per poder afavorir el
creixement del seu grau de llibertat
i, per tant, de realització individual i,
indirectament, col·lectiva.
Antoni Pintat Mas,
president del Patronat
de la Fundació Crèdit Andorrà
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President: Antoni Pintat Mas
Vicepresident: Jaume Casal Mor
Secretari: Josep Peralba Duró

Al servei
de la cultura

Patrona: Rosa Pintat Santolària
Patrona: Maria Reig Moles

Equip directiu
Directora: Francesca Ros Pascuet
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Altres
projectes

1,38%

Inversió
global
consolidada
del 2017
Societat

33,99%

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 nostre compromís amb Andorra
ens porta a consolidar any rere
any les iniciatives ja empreses
en cadascuna de les tres línies
d’actuació i a ampliar-les a
d’altres àmbits.
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.
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Al servei
de l’educació
Qualsevol societat que pretengui encarar el seu futur amb
garanties d’èxit ha de treballar perquè les persones gaudeixin
de la formació i dels coneixements més amplis possibles.
Oferir un suport decidit a l’educació va ser un dels motius
essencials que va portar al naixement de la Fundació Crèdit
Andorrà, i els programes educatius han tingut sempre un espai
rellevant entre les nostres línies de treball.
Les actuacions promogudes per la Fundació durant aquest
any han permès donar novament un suport decidit a joves
que han volgut completar la seva formació acadèmica amb
estudis de postgrau, així com contribuir a l’èxit d’altres
iniciatives educatives i de recerca, especialment mitjançant
la col·laboració amb la Universitat d’Andorra i amb la dotació
del Premi internacional Calvó Armengol.
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Els professionals del demà
Al servei
de l’educació
Els professionals
del demà

La formació és un dels pilars sobre els quals se sustenten els valors de la Fundació Crèdit Andorrà. L’accés
a una educació de qualitat perllongada durant la vida acadèmica garanteix als nostres joves participar en el
desenvolupament de la societat, com a persones formades i compromeses amb el futur del país.

Col·laboració
amb la Universitat
d’Andorra
V Premi
internacional
Calvó Armengol

15 de desembre
de 2017:
la Fundació
compleix 30 anys

136

Els estatuts fundacionals recullen
com un dels objectius assumits
pel patronat de la Fundació Crèdit
Andorrà la posada en marxa d’un
programa d’ajuts a l’estudi en
centres estrangers.
Tot i que se’n detallen algunes
disciplines, es posa en relleu la
voluntat de formar joves que, a través
dels seus estudis, contribueixen al
desenvolupament socioeconòmic
del país.

essencials, com són donar suport
al talent, contribuir que els joves
del país puguin accedir a estudis
especialitzats, facilitar-los l’entrada a
centres de reconegut prestigi mundial,
o promoure l’interès per un ampli
ventall de camps del saber.

Independentment de les xifres
concretes detallades –tant les relatives
al nombre de becaris com al tipus
d’estudis cursats o a les destinacions
escollides–, el programa de beques
de la Fundació significa mantenir-nos
fidels a uns principis que considerem

197

estudiants
becats

Edimburg
Durham
Manchester

Ames
Berkeley

Ohio
Indiana

Utrecht

Cambridge

Montreal

Londres

Guildford

Boston

Maastricht

New Haven
Nova York

Estrasburg

Douai

Cergy Pontoise

Clarens

París

Los Angeles

Ginebra
Lió

Tolosa

Detmold

Berlin

Colònia

Mons

Bulle

Viena

Montreux
Lausana
Grenoble
Montpeller

Pamplona
Lleida
Madrid

Barcelona
Tarragona

València
Granada
Marbella

Auckland

Gran Canària
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Ciutats on els becaris han cursat els seus estudis.

137

La Fundació ha donat continuïtat al
projecte el 2017 amb cinc beques
més, de disciplines tan diverses com
el dret, les finances o l’art.
Al servei
de l’educació
Els professionals
del demà
Col·laboració
amb la Universitat
d’Andorra
V Premi
internacional
Calvó Armengol

Julen Bacou Sanz
Master of Science in Investment & Wealth
Management a l’Imperial College Business
School de Londres.

David Font Bernet
Màster universitari en Art Contemporani
Tecnològic i Performatiu a la Universitat
del País Basc, a Bilbao.

Bryan Dennys Giménez González
Màster universitari en advocacia a la
universitat de les Illes Balears de Palma
de Mallorca.

Acte de
lliurament
de beques

David Pereiro Cortés
Master of Science in Motorsport
Engineering a la universitat Oxford
Brookes d’Oxford.
11

Clàudia Valdés Tomàs
Màster en advocacia a l’Escola Superior
d’Administració i Direcció d’Empreses
de Barcelona.

© Eduard Comellas
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Trobada
de becaris de
la Fundació
Crèdit Andorrà
Cada any pels volts de Nadal té lloc
la tradicional trobada de becaris
i exbecaris, en la qual els nous
beneficiaris donen a conèixer els
estudis pels quals han rebut la beca
i exposen els seus plans de futur
professionals.
Un becari és l’encarregat d’impartir la
conferència acadèmica, sobre un tema
d’interès, d’actualitat o relacionat amb
els seus estudis o professió.

Trobada de becaris
de la Fundació Crèdit
Andorrà
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André Ribeiro, becat per cursar
un màster universitari en Enginyeria
de Telecomunicació a La Salle, va
parlar de la seva experiència com
a emprenedor. Ribeiro ha posat en
marxa una start-up centrada en un
market place per reservar serveis de
bellesa i benestar, i actualment treballa
en un nou projecte, l’Andorra Venture
Builder, per crear un ecosistema
favorable a la implantació de noves
empreses vinculades a l’àmbit de la
transformació digital.

48

assistents

André Ribeiro.
© Eduard Comellas

Col·laboració amb la Universitat
d’Andorra
Al servei
de l’educació
Els professionals
del demà
Col·laboració
amb la Universitat
d’Andorra

La Fundació Crèdit Andorrà ha donat continuïtat al finançament de diversos projectes formatius amb la
Universitat d’Andorra, de manera que el cost de les matrícules sigui més assequible als estudiants i als
professionals.

V Premi
internacional
Calvó Armengol

destacat

22

alumnes

Curs d’actualització en bases
neurològiques i clíniques
Professionals dels àmbits sanitari i social han pogut beneficiar-se enguany
d’un nou curs d’actualització que respon a necessitats actuals de
formació d’aquest sector.
El curs s’emmarca en el programa de postgrau en acompanyament a la
persona amb deteriorament cognitiu, del qual constitueix el primer mòdul:
Bases neurològiques i clíniques.
Els alumnes han treballat els principis generals de les funcions cerebrals,
com reconèixer els aspectes que identifiquen el deteriorament cognitiu,
les característiques i les causes principals dels trastorns de memòria, dels
trastorns del llenguatge i del comportament, entre d’altres, així com el
diagnòstic i el tractament, tant farmacològic com no farmacològic.

13
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Cicle de
perfeccionament
professional

Iniciatives en
l’àmbit formatiu
del dret

Mitjançant el Cicle de Perfeccionament
Professional (CPP) es pretén oferir
formacions continuades d’actualitat en
diferents àmbits.

12a edició del postgrau en dret
andorrà (2016-2018).

Convocatòria 2017

alumnes

5

cursos

>F
 ormació d’educació emocional per
a docents i educador/es (2 edicions).
> La creativitat a l’aula.
 ècniques de negociació i resolució
>T
de conflictes.
> Liderazgo conversacional: el poder
de las conversaciones y el arte de
preguntarte.

96
alumnes
14

17

Curs en
monitorització,
seguiment i anàlisi
de xarxes
Els participants han pogut
adquirir els coneixements i les
habilitats fonamentals per utilitzar
Internet i les xarxes socials com
a fonts d’informació estratègica
aplicable a la presa de decisions.

19
alumnes

Formació
de llevadores
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

alumna

V Premi internacional Calvó Armengol
Al servei
de l’educació
Els professionals
del demà

La professora Melissa Dell, de la Harvard University, ha estat la guanyadora del V Premi internacional Calvó
Armengol, establert en memòria del professor Antoni Calvó Armengol. El Govern d’Andorra, la Barcelona
Graduate School of Economics (BGSE) i la Fundació Crèdit Andorrà atorguen el guardó cada dos anys
a un economista o científic social menor de 40 anys.

Col·laboració
amb la Universitat
d’Andorra
V Premi
internacional
Calvó Armengol

Altres guardonats

Melissa Dell.

Melissa Dell va llicenciar-se l’any
2005 a la Harvard University, va
obtenir un màster a l’Oxford University
i es va doctorar en Economia l’any
2012 al Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Des del 2014 és
membre del departament d’Economia
de la Harvard University.
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El jurat va destacar que, malgrat
la joventut de la guardonada, la
seva recerca ha de ser considerada
pionera en aportar coneixement
per entendre com funcionen les
institucions polítiques.

El treball de Melissa Dell combina l’ús
de dades històriques amb mitjans
intel·ligents per identificar patrons que
expliquin per què els sistemes polítics
i socials funcionen bé o malament. Un
exemple seria l’impacte que els canvis
polítics a Mèxic van tenir en la guerra
contra la droga i en les xarxes de
narcotraficants.
Més informació sobre
el V Premi internacional Calvó Armengol

Esther Duflo (2010)
Massachusetts Institute
of Technology

Roland J. Fryer (2012)
Harvard University

Raj Chetty (2014)
Harvard University

Matthew Gentzkow (2016)
Stanford University

© BGSE
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Al servei
de la societat
Els desenvolupaments econòmic i social han d’anar en harmonia
per al creixement comunitari positiu. Partint d’aquesta premissa,
des de la Fundació Crèdit Andorrà dediquem una part considerable
dels esforços a promoure i donar suport a una diversitat d’accions
centrades en el benestar de les persones.
Durant el 2017 el nostre treball en aquest àmbit s’ha centrat en els
programes destinats a la gent gran i a la difusió del coneixement
sobre malalties de gran impacte social.
Però també volem destacar altres actuacions i iniciatives, com les
que han tingut com a protagonista la Federació Esportiva Special
Olympics Andorra o la participació en el programa internacional
Concòrdia de donació de cordó umbilical.

16

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

Des de la Fundació destinem a la gent gran una bona part dels recursos materials i humans
del programa social. A través de L’espai, el centre social d’activitats i formació exclusiu per al col·lectiu,
els oferim un ampli ventall d’activitats perquè es mantinguin actius i participin de totes les oportunitats
que ofereixen la societat del coneixement i les noves tecnologies. Aquest any hem repetit la
col·laboració amb el Saló de la gent gran que té lloc cada dos anys a Escaldes-Engordany.

1.213

inscripcions

1.088

hores lectives

Trencant barreres
Alimentem
esperances
Altres iniciatives

L’espai de
la informàtica
Cursos i tallers
> Informàtica: iniciació, ampliació
i ampliació avançat
> Power Point

481
assistents

> Edició i maquetació
de publicacions
> Fotografia digital
> Vídeo digital
> Smartphone i tauleta tàctil
> Xarxes socials
> Emmagatzematge en el núvol
> Estimulació de la memòria
mitjançant la informàtica
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Curs d’informàtica.
© ANA

L’espai
de la mediateca
Al servei
de la societat

Activitats
> Cursos de català oral i escrit.

La força dels
grans

> Cursos d’anglès bàsic i avançat.

La salut al dia

> Curs de francès bàsic.

Trencant barreres

> Curs d’història d’Andorra.

Alimentem
esperances

> Rutes de senderisme guiades: Camí de Rocafort, vall d’Incles, estanys i circ
de Pessons.

Altres iniciatives

> Taller de teatre: preparació i representació de Petons a gogó, una adaptació
de l’obra de Martí Camprubí, i de L’urna de Nadal, dirigida per Joan
Hernández.
> Xerrades i tallers del programa Envelliment saludable: Gent gran i càncer,
Alimentació i malalties inflamatòries, La jubilació, Salut i qualitat de vida
quan ens fem grans, Activitat física i relaxació, Què són els superaliments?,
Aliments de tardor: quins són i com els podem combinar.
> Visita a l’exposició: Escaldes-Engordany: dues viles i un territori.
> Visites guiades a museus d’Andorra: Centre d’Interpretació Andorra
Romànica, Centre d’Interpretació del Ferro, Museu Carmen Thyssen
Andorra.
> Altres tallers i xerrades: Experimenta la música amb els més petits de la
casa, Percussió corporal, El canvi climàtic al Pirineu, La vegetació a les
nostres muntanyes, Tertúlia literària al voltant de la novel·la Frontera endins.

Taller Aliments de tardor.

© Fundació Crèdit Andorrà

732
assistents
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Visita guiada al Centre d’Interpretació Andorra Romànica.
© Fundació Crèdit Andorrà

Al servei
de la societat

L’espai dels voluntaris

La força dels
grans

Trencant barreres

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.

Alimentem
esperances

Programa d’activitats

La salut al dia

> Voluntariat en l’àmbit de la informàtica
> Sortides culturals
> Cinefòrum
> Tallers de manualitats

Altres iniciatives

418
voluntaris
inscrits

Representació teatral a la Trobada de Nadal de la gent gran.
© Jean-Luc Herbert

130

assistents a la
representació teatral

142

assistents a la
Trobada de Nadal
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Ruta guiada de senderisme pel circ de Pessons.
© Fundació Crèdit Andorrà

La salut al dia
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Trencant barreres

Ajudar el conjunt de la població d’Andorra a aconseguir una millor qualitat de vida és la raó de ser de les
iniciatives encabides en aquest programa. Servir les persones i vetllar pel seu benestar és el nexe comú
d’un ampli ventall de conferències, tallers i material divulgatiu centrats principalment en les persones amb
malalties de gran impacte social, sense oblidar els familiars i acompanyants. L’estreta col·laboració amb les
associacions implicades ens permet arribar a més públic beneficiari i conèixer de més a prop la realitat que
els afecta.

323

assistents
a conferències
i tallers

Alimentem
esperances
Altres iniciatives

Conferències
El malalt crònic:
un repte per a la família i la societat
Assumpció González, cap del programa Pacient Expert Catalunya©, del
departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, va aprofundir en el coneixement
de les malalties cròniques, els canvis que experimenta l’afectat i com aquests canvis
incideixen en totes les facetes de l’entorn de la persona. Modificar hàbits i estils de
vida és necessari per millorar la qualitat de vida dels pacients crònics.

51

assistents
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Assumpció González.
© Eduard Comellas

Conferència
El malalt crònic: un repte
per a la família i la societat
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Tània Estapé durant la conferència.
© Eduard Comellas

Altres iniciatives

Les repercussions psicosocials del càncer
Patir un càncer té repercussions no solament en el pla físic. També deixa
seqüeles degudes a l’impacte del diagnòstic i del tractament. L’impacte
apareix tant si la malaltia és curable com si hi ha recaigudes o no té curació,
i no tan sols afecta la persona amb el diagnòstic sinó el seu entorn, sobretot
la família.
Tània Estapé, doctora en Psicologia, psicooncòloga i especialista en
Psicologia Clínica, va abordar aquests temes i com hi fan front el malalt,
la família i els amics, i el conjunt de la societat.

147
assistents

Conferència
Les repercussions
psicosocials del càncer

21

L’anorèxia i la bulímia,
malalties de l’alimentació
La lluita contra els trastorns de l’alimentació implica accions preventives, que
comencen per l’escola i s’estenen a tota la societat. Quan es manifesten
aquestes malalties cal incloure-hi les famílies, a més dels pacients, i, de
forma multidisciplinària, abordar amb una barreja d’amor i professionalitat les
dificultats del tractament.
Són algunes de les recomanacions que va oferir el psiquiatre andorrà Joan
Obiols en el marc de la presentació de la segona guia preventiva per a pares i
fills, a càrrec del psicòleg clínic Jordi Royo, d’Amalgama-7. La publicació està
ideada expressament per aconsellar les famílies sobre els trastorns relacionats
amb la nutrició i el comportament alimentari.

98

assistents

Conferència
L’anorèxia i la bulímia,
malalties de l’alimentació

Guia
Pares, fills i desordres
alimentaris:
el diàleg és possible

Tallers
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Tallers d’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.

Alimentem
esperances
Altres iniciatives

7

assistents

sessions

Tallers per a persones afectades
de càncer i per als seus familiars

Hàbits saludables

La psicooncòloga Tània Estapé va oferir dos tallers en els quals va donar eines
per reforçar la relació entre els afectats i les persones de l’entorn més proper per
aprendre a gestionar les emocions. També va proporcionar pautes concretes i
fomentar l’intercanvi d’experiències.

La Fundació ha continuat difonent, tot el llarg de l’any, les càpsules divulgatives
del programa A la vostra salut, iniciat el 2016 i treballat amb la col·laboració
de diversos professionals del país. L’espai televisiu promou hàbits saludables i
ofereix consells per a la prevenció. A la vostra salut s’ha emès als canals online
de la Fundació Crèdit Andorrà i del Banc, així com a Andorra Televisió.

20

assistents

22

35

2

sessions

Programa
A la vostra salut

Trencant barreres
Al servei
de la societat

El suport de la Fundació a la Federació Esportiva Special Olympics Andorra té com
a principal objectiu donar suport a la pràctica esportiva com a eina d’integració en la
societat de les persones amb discapacitat mental.

La força dels
grans
La salut al dia
Trencant barreres
Alimentem
esperances
Altres iniciatives

Special Olympics
Andorra
VIII Trofeu internacional
d’esquí

23

> Juntament amb les delegacions
de Catalunya, Aragó i França,
25 atletes van prendre part en un
eslàlom gegant de dues mànegues
a la pista de L’Esparver, a Soldeu-el
Tarter.
> Els 12 corredors andorrans
estaven capitanejats pel cap de
delegació Isaac Benchluch, i per
dos entrenadors, Santi Castellón
i Cristina Gavaldà. La delegació
andorrana estava formada per:
Enric Adran, Sandra Carvalho,
Rui Correia, Sergi Cuberes, Paula
Espineta, Natàlia Herranz, Jordi
Julià, Nàdia Naudí, Sergi Pérez,
Rubén Prior, Giovanna Stefani
i Marc Vilarrubla.

Delegació d’Special Olympics Andorra.
© Eduard Comellas

25
atletes

12

esquiadors
andorrans

4

delegacions

Jocs Mundials d’hivern a Àustria

Al servei
de la societat

Una representació integrada per 5 atletes, 2 entrenadors i 3 delegats va
viatjar fins a Àustria per participar en els Jocs Mundials d’hivern, en dues
modalitats d’esquí alpí: supergegant i eslàlom.
Enric Adran, Sergi Cuberes, Jordi Julià, Giovanna Stefani i Marc Vilarrubla
van ser els esquiadors desplaçats.

La força dels
grans

Territori Special

La salut al dia
Trencant barreres
Alimentem
esperances
Altres iniciatives

destacat

107
9
països

disciplines

3.000

La Fundació, espònsor oficial de la Federació Esportiva
Special Olympics Andorra, va donar suport, entre altres,
a la presentació de l’acte Territori Special, titulat Iniciem el
camí cap al Jocs Olympics.

2.700

El Territori Special va acollir a Andorra la Vella i a la
Seu d’Urgell una prova del que seran, d’aquí a un any,
els Jocs Special Olympics 2018, que les dues ciutats
celebraran de manera conjunta.

voluntaris

atletes

516
24

La delegació andorrana desplaçada a Àustria.
© Special Olympics Andorra

esportistes

137
entrenadors
i delegats

Tret de sortida
del Territori
Special

170
voluntaris

Alimentem esperances
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La vocació de solidaritat i de contribució al benestar de les persones ha portat la Fundació a adoptar
les mesures adients per proveir amb productes alimentaris, d’higiene personal i de la llar les persones
i les famílies que es troben en una situació adversa, a través del conveni de col·laboració amb Càritas
Andorrana.

La salut al dia
Trencant barreres
Alimentem
esperances
Altres iniciatives

Banc d’Aliments
El projecte del Banc d’Aliments s’ha materialitzat, com en els anys anteriors,
amb el subministrament de productes alimentaris, d’higiene personal i de la llar.
Els empleats de Crèdit Andorrà s’han solidaritzat de nou per Nadal amb la
recollida d’aliments, aportant 876 productes de primera necessitat a la població
més desafavorida del país.

398

,59

d’aliments recollits
entre els empleats
de Crèdit Andorrà

kg

98

famílies beneficiàries
del Banc d’Aliments
25

D’esquerra a dreta, Francesca Ros, directora de la Fundació Crèdit Andorrà; Magdalena Prado, presidenta de la
comissió d’Acció Social de Càritas Andorrana, i Marta Roma, treballadora social de l’ONG.
© ANA
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en profunditat
Des de la Fundació Crèdit Andorrà donem suport al programa Concòrdia, un projecte de
cooperació internacional que engloba les maternitats de diferents comunitats autònomes
espanyoles i el Principat d’Andorra, i que permet que les gestants de territoris geogràfics
que no disposen de banc de teixits puguin fer la donació de sang de cordó umbilical.
El caràcter anònim i altruista de les donacions i els seus beneficis per a la curació
de malalties greus de la medul·la òssia, com ara les leucèmies agudes o cròniques,
han motivat la Fundació a oferir un suport total a la iniciativa.

El programa Concòrdia salva la vida d’un infant
Un infant de set anys va salvar la vida gràcies al trasplantament rebut amb sang de cordó
umbilical d’una donant d’Andorra.
Durant els quatre anys de funcionament del programa s’han dut a terme dos trasplantaments
utilitzant mostres obtingudes a Andorra: el primer va tenir lloc el 2014 i el segon s’ha fet durant
el primer semestre del 2017. La comissió de seguiment del programa, reunida a Andorra,
va destacar l’augment del nombre de donacions de cordó umbilical que s’aconsegueixen a
Andorra, cosa que n’afavoreix la utilització en trasplantaments.

175 308 57%
unitats de
cordó recollides
26

dones inscrites
al programa

de les dones que
han donat a llum
a Andorra estaven
inscrites en el
programa

Presentació
del president
Patronat de
la Fundació
Crèdit Andorrà
Inversió global
consolidada
del 2017
Al servei
de l’educació
Al servei
de la societat
Al servei
de la cultura

Al servei
de la cultura
Un dels objectius de la Fundació és aportar els mitjans necessaris
als ciutadans per accedir a una oferta cultural variada i de qualitat.
La proposta que volem oferir, però, va més enllà de la presentació
d’esdeveniments o d’actuacions per treballar en propostes amb un
caràcter més global i integrador que esdivinguin alhora instrument
de formació i de cohesió social.
Destaca el programa Música i creativitat, iniciat el 2015, que parteix
de la música com a eina d’inclusió i en què l’aprenentatge compartit
i la interacció són els punts clau d’unes activitats que han arribat a
col·lectius tan diversos com els joves en risc d’exclusió o els alumnes
de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell.

27

La nostra música
Al servei
de la cultura

Amb la col·laboració de diferents institucions, la Fundació ha posat en marxa projectes encaminats a
difondre el coneixement musical mitjançant cicles anuals de concerts tant a Andorra com a l’estranger.

La nostra música
Fundació
Escena Nacional
d’Andorra (ENA)

Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA)

13.272

assistents

L’ONCA Clàssic
> L’ONCA i l’Escolania de Montserrat.
El Rèquiem de Mozart.
> L’ONCA i Isabel Villanueva amb xerrada musical
prèvia al concert Aprèn a escoltar l’ONCA.
> Concert d’estiu. Gala lírica Haendel.
> Concert Jardins de Casa de la Vall.

L’ONCA i l’Escolania
de Montserrat
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L’ONCA i Isabel Villanueva.
© ANA

1.154

assistents

L’ONCA a l’estranger
L’ONCA Clàssic i Bàsic
ONCA al Palau (Petit Palau de Barcelona).
Concerts del 13è cicle
> L’ONCA. Integral Simfonies Mendelssohn.
assistents
> L’ONCA i Abel Tomàs.
> L’ONCA i Isabel Villanueva.
> L’ONCA Bàsic i Clàudia Bardagí & Cia. Walking on Time.

760
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Teatre Auditori Sant Cugat
> L’ONCA i l’Escolania de Montserrat.
El Rèquiem de Mozart.

757
assistents

L’ONCA al Palau de la Música.
© Juan de los Rios

Concerts contractats
L’ONCA, en diferents formats, ha actuat tant a Andorra com a l’estranger. Entre
les intervencions més destacades hi ha el concert amb Ramon Mirabet amb
motiu de la festa major de Sant Julià de Lòria, el concert L’emoció dels clàssics
al Museu dels Instruments de Música de Brussel·les, o el Festival Florentina.

7.001
assistents

L’ONCA i Ramon Mirabet
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Ramon Mirabet, a la festa major de Sant Julià.
© Marta Pich

Al servei
de la cultura

L’ONCA a Andorra

La nostra música

El projecte pedagògic

Fundació
Escena Nacional
d’Andorra (ENA)

> Orquestra Simfònica del Vallès.
Tromponautes del cinema.
> La Maquineta Produccions.
Les estrelles de Mozart.
> Pep Gol i Pep Pascual.
Tot bufant.
> Unics Produccions.
Pintamúsica per a nadons.

885
Tromponautes del cinema.

assistents

© ANA

Tromponautes
del cinema
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El projecte formatiu
> Joan Hernández.
Actitud i presència escènica.
> Santi Serratosa. Percussió corporal.
> Pep Gol. Sona com sona.

168
assistents

Participants en el taller de percussió
corporal de Santi Serratosa.
© ANA

Sona com sona
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Pep Gol, en el taller Sona com sona.
© ANA

en profunditat: l’ONCA Social
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El projecte Música i creativitat
Hem donat continuïtat a Música i creativitat, el programa social de l’ONCA iniciat el 2015. Els
participants són joves del Centre d’Acolliment d’Infants i Joves de la Gavernera i de l’Àrea de
Suport als Joves Tutelats i Extutelats del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior del Govern
d’Andorra, a més d’interns del Centre Penitenciari d’Andorra.
La metodologia emprada en aquestes sessions és el Basket Beat, que permet millorar la
convivència i la creació d’espais socioeducatius i de reinserció. L’objectiu és que les persones
en risc d’exclusió social puguin ser les protagonistes del desenvolupament de les seves pròpies
habilitats.

348
assistents
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© ANA
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Concert de la Constitució.
© Eduard Comellas

L’ONCA Bàsic

Quartet impressions.
© Eduard Comellas

> Concert de la Constitució.
> Quartet Doppler. L’últim quartet.
> Duo de violins.
> Quartet amb oboè. El discurs de l’oboè.
> Duo Endo Lab. Live Project.
> Quartet per l’art. Mozart: Un músic, mil personatges.
> Quartet impressions. Escenaris.

846

Duo
de violins

assistents


Concert de la
Constitució
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Quartet Doppler.

© Eduard Comellas
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Concert de Meritxell.
© Eduard Comellas

La Jove Orquestra Nacional de Cambra
d’Andorra (Jonca)
> Concert de Primavera. A la natura.
> Concert de Meritxell. Música a les tavernes.
> Concert de Santa Cecília.
> Tàndem Joves da Camera (Jonca Bàsic).

assistents

Concert de Primavera.
© Eduard Comellas

Concert
de Meritxell
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1.353

Concert
de Santa Cecília
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Associació Festivals d’Ordino
Concert de Cap d’Any Ordino i Fundació Crèdit Andorrà
Dirigida pel conegut director italià Marzio Conti, l’Orquestra Nacional Clàssica
d’Andorra va començar el 2017 amb una nova edició del concert de Cap
d’Any.
L’audició es va iniciar amb l’obertura de l’opereta Cavalleria lleugera, de
Franz von Suppé, seguit del recital de valsos amb l’escena i el vals d’El llac
dels cignes, de Txaikovski, i dos temes de les pel·lícules El padrí i El doctor
Jivago. A més, l’ONCA i Conti van oferir quatre peces de Johann Strauss i van
finalitzar amb l’Intermedi de la sarsuela La boda de Luis Alonso, de Gerónimo
Giménez.

488
assistents

Concert de Cap d’Any
Ordino i Fundació Crèdit
Andorrà

35

Concert de Cap d’Any.
© Sergi Pérez
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35è Festival Narciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit Andorrà
El Festival Narciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit Andorrà d’enguany ha ofert
un cartell que ha permès viatjar per l’evolució de la música popular des de
diferents estils, i en el qual també han tingut cabuda la música clàssica
i un espectacle infantil.
Artistes nacionals i internacionals han visitat l’escenari de l’Auditori Nacional
d’Andorra i l’església parroquial d’Ordino, i han ofert cinc concerts variats
i per a un públic ampli.
Candy Dulfer.

© Jean-Luc Herbert

> Miguel Poveda.
> Candy Dulfer.
> Alícia al país de les meravelles.
> Record a Narciso Yepes i a la seva guitarra.
> Trío Desconcierto.

1.200

Concert de
Miguel Poveda

Espectacle Alícia al país
de les meravelles

Concert de
Candy Dulfer

Record a Narciso
Yepes i a la seva
guitarra

assistents

Concert del
Trío Desconcierto
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Miguel Poveda.

© Jean-Luc Herbert

Festival Internacional Orgue&nd
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Per celebrar el seu 18è aniversari, el festival va presentar obres de nova
creació al costat de composicions que han resistit el pas del temps i que
arriben als nostres dies des d’una nova perspectiva. Nombroses activitats han
complementat aquest festival, que es va iniciar amb un repic manual de les
campanes de l’església de Sant Esteve.

8

concerts programats a les
esglésies parroquials de la
Massana, Andorra la Vella i
Escaldes-Engordany

Fundació
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Concerts
> El jardí suspès.
> El somni d’una nit d’estiu.
> Alumnes de les classes magistrals.
> Bach i Buxtehude entre balls,
danses i fandangos.
> Músiques de la llum.
> Contrastos.
> Cinema: La terra de tots.
> Concert pastoral.

1.350

El programa ha inclòs un
vessant formatiu estructurat
en 8 activitats
> Classes magistrals.
> Conferència: El duo Vernet-Meckler
d’orgue a quatre mans: Trajectòria,
repertori, filosofia.
> Conèixer l’orgue.
> Matins amb l’orgue.
>C
 onèixer l’orgue per als infants
(2 sessions).
> Conferència: Vicente Blasco Ibáñez,
150è aniversari.
> Conèixer l’orgue i el corn alpí.

assistents

150

assistents
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El grup de percussió Amores va acompanyar Ignacio Ribas en l’estrena de la seva
composició El jardí suspès a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella.
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L’Escena Nacional d’Andorra (ENA) és la plataforma de les arts escèniques impulsada
conjuntament pel Govern d’Andorra, el Comú de la Massana i la Fundació Crèdit Andorrà,
i té com a soci col·laborador el Comú de Sant Julià de Lòria.

Temporada de l’ENA
El cartell de la 10a temporada ha combinat el teatre de text, nous formats
escènics, pedagogia teatral i espectacles familiars. La majoria de propostes
són de producció pròpia i amb una clara intenció d’exportar-les a l’estranger
i dins del país.

6

obres i un espectacle representats en diferents espais
a les parròquies de la Massana i de Sant Julià de Lòria,
la majoria de les quals en més d’una sessió.

> Racons. Històries pel forat del pany (2 representacions).
> Quins clàssics! (3 representacions).
> Aniversari (2 representacions).
> Escenificant (1 representació).
> Dansa vertical (1 actuació).
> L’os bru no menja sopes (2 representacions).

1.164
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Dansa vertical.
© ANA
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