
Memòria d’activitats 2018
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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  del territori  
on està implantat el Grup.

Garantir una vida  
sana i promoure  

el benestar de tothom  
en totes les edats

Garantir una educació inclusiva i 
equitativa de qualitat i promoure, 

a través de la cultura, oportunitats 
d’aprenentatge permanent  

per a tothom

SALUT 
I BENESTAR3

4 EDUCACIÓ 
DE QUALITAT

La Fundació participa del compromís  
de Crèdit Andorrà amb el Pacte Mundial  
de les Nacions Unides i l’assoliment dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS). 

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.

Els nostres valors, al servei d’un compromís global
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La nova web de la Fundació Crèdit Andorrà dona 
un pas més en el seu objectiu d’apropar-se als 
usuaris, enfocant el seu disseny i usabilitat a les 
possibilitats que ofereix l’entitat a la població 
andorrana. L’agenda d’activitats i els participants 
dels programes que desenvolupa la Fundació  
es converteixen en els principals protagonistes.

Adaptació a la versió mobile,  
que facilita el consum de continguts 
des de qualsevol lloc i moment,  
i a la multicanalitat.

Estètica renovada,  
més visual i viva.

 Web més dinàmica i enfocada 
a les accions de les grans àrees 
d’actuació de la Fundació: 
educació i coneixement,  
suport social, i creació i cultura. 

Foment de la interacció  
amb les persones i la societat.

Completa galeria 
multimèdia amb fotos  
i vídeos de les diferents 
iniciatives impulsades  
per la Fundació.

La Fundació Crèdit Andorrà estrena nova pàgina web:  
fundaciocreditandorra.ad



04

Presentació del president

Patronat de la Fundació Crèdit Andorrà

Inversió global consolidada del 2018

Al servei de l’educació

Al servei de la societat

Al servei de la cultura

enllaç web

pdf

vídeo

galeria d’imatges
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PDF
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Antoni Pintat Mas,  
president del Patronat  
de la Fundació Crèdit Andorrà

©  Eduard Comellas

L’any 2018 ha estat marcat 
pel 30è aniversari del 
programa de beques de la 
Fundació Crèdit Andorrà, 
la primera de les iniciatives 
que va impulsar la Fundació 
conscient que la formació és 
un element essencial per al 
progrés de la societat. Des 
d’aleshores, hem atorgat 200 
beques per a joves que volen 
cursar estudis superiors de 
postgrau (màsters, doctorats 
i postdoctorats) a l’estranger i 
hi hem destinat uns 5 milions 
d’euros. 

L’educació és un dels tres 
grans àmbits d’actuació de la 
Fundació Crèdit Andorrà, en 
el qual a més del programa 
de beques, hi sumem l’impuls 
d’altres iniciatives, com per 
exemple la col·laboració 
amb la Universitat d’Andorra, 
amb qui tenim subscrit un 
conveni per impulsar diversos 
projectes formatius. En aquest 

Presentació del president

sentit, destaquem l’èxit i la 
consolidació del postgrau en 
acompanyament a la persona 
amb deteriorament cognitiu 
de la Universitat d’Andorra. El 
2018 s’han impartit el segon 
i tercer mòduls d’un total 
de sis que impartiran fins a 
l’any 2020. Aquest postgrau 
cobreix una necessitat de 
país i el seu objectiu és donar 
eines als professionals per 
afrontar l’estigmatització de 
les persones en aquesta 
situació, el diagnòstic precoç 
de la malaltia i la informació, 
suport i acompanyament de 
la família, entre d’altres. Pel 
que fa al camp de la recerca, 
conjuntament amb el Govern 
d’Andorra i la Barcelona 
Graduate School of Economics 
(GSE), convoquem cada dos 
anys el Premi internacional 
Calvó Armengol, que reconeix 
la tasca d’economistes i 
d’investigadors socials menors 
de 40 anys.

El social és el nostre segon 
àmbit d’actuació i se 
sustenta en el compromís de 
col·laboració amb institucions 
dedicades a afavorir el 
benestar de les persones i 
de la societat, amb especial 
atenció als col·lectius més 
vulnerables. En aquest sentit, 
és especialment destacable 
el nostre acord amb el Servei 
Andorrà d’Atenció Sanitària 
(SAAS) i la Fundació Clínic 
per a la Recerca Biomèdica 
perquè Andorra formi part 
de la recerca en matèria de 
limfomes i leucèmies. L’acord 
permet que les mostres de 
teixit de pacients d’Andorra 
amb aquestes patologies 
entrin a formar part del 
programa d’investigació liderat 
pel Dr. Elias Campo. 

Un any més, la nostra tasca en 
l’àmbit social s’ha materialitzat 
amb l’Espai, el centre social 
d’activitats i formació que la 
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Fundació posa a disposició 
del col·lectiu de les persones 
més grans de 60 anys, per 
promoure el seu benestar, 
el programa La salut al dia, 
centrat en oferir informació 
i formació a les persones 
afectades per malalties de 
gran impacte social i als 
seus familiars i cuidadors, la 
col·laboració amb la Federació 
Special Olympics Andorra, i 
el suport al Banc d’Aliments 

de Càritas Andorrana i al 
programa Concòrdia de 
donació d’unitats de sang de 
cordó umbilical. Per quarta 
vegada, una unitat de sang de 
cordó obtinguda a Andorra ha 
ofert l’oportunitat de salvar la 
vida d’una persona. 

Un tercer àmbit d’actuació 
és la cultura. En aquesta 
línia, amb la col·laboració 
d’institucions públiques 
del país, donem suport a 
projectes que pretenen 
acostar la música, el teatre 
i l’art a tot tipus de públic, 
convertint la cultura en una 
eina de creixement personal i 
d’integració social. 

Com a novetat d’enguany 
destaca ORDINO CLÀSSIC, 
un nou festival que vol 
consolidar-se com el festival 
clàssic de referència a Andorra 
i com el festival d’hivern dels 
Pirineus. És un festival obert al 
món, amb una gran diversitat 
d’intèrprets, que van des de 
grans figures internacionals 
fins a joves músics del país. 

Amb ell hem volgut recuperar 
l’essència original del fins ara 
Festival Narciso Yepes. 

En el marc de la 25a 
temporada de la Fundació 
Orquestra Nacional Clàssica 
d’Andorra (ONCA), un any 
més s’ha donat continuïtat 
al projecte socioeducatiu 
«Música i creativitat» per 
fer arribar l’art i la música a 
tothom, innovar i fer accessible 
la participació musical a tota 
la població. Aquesta iniciativa, 
enguany, s’ha ampliat a nous 
col·lectius, i ha arribat per 
primera vegada a la gent gran, 
concretament als usuaris del 
Centre Residencial DomusVi 
Salita i del Centre Sociosanitari 
El Cedre, als infants de 0 
a 6 anys usuaris del servei 
d’estimulació precoç, Impuls, 
de l’Escola Especialitzada 
Nostra Senyora de Meritxell, 
i als estudiants de tercer 
del bàtxelor en Ciències de 
l’Educació de la Universitat 
d’Andorra, entre altres. La 
promoció escènica a través de 
l’Escena Nacional d’Andorra 

La nostra voluntat  
de ser referents 
en acció social a 
Andorra ens manté 
fidels a la nostra 
vocació de servei  
al país”

(ENA) ha comptat un any més 
amb el nostre suport.

La nostra voluntat de ser 
referents en acció social a 
Andorra, ens manté fidels a 
la nostra vocació de servei 
al país, a través de la qual 
volem donar resposta als 
grans reptes de la nostra 
societat, actuant en els àmbits 
de l’educació, l’acció social i 
la cultura per dotar-la de les 
eines necessàries per al seu 
benestar i desenvolupament 
futur. Aquesta és i ha estat 
la raó de ser de la Fundació 
Crèdit Andorrà.
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Equip directiu

President: Antoni Pintat Mas

Vicepresident: Jaume Casal Mor

Patró: Xavier Cornella Castel

Patró: Gilles Dregi de Fontcuberta

Patrona: Rosa Pintat Santolària

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.

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

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.

Educació 
27,49%

Cultura 
45,76%

Altres projectes 
1,68%

Societat 
25,07%

Inversió global consolidada del 2018 
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Al servei  
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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
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.

Ja són 200 els joves que s’han beneficiat d’una  
beca de la Fundació Crèdit Andorrà.  

Fa trenta anys, es van lliurar les primeres beques,  
per al curs 1988-1989 a:

Concepció Antuña Cervera  
Doctorat en Ciències Biològiques al Kartoffelverarbeitung  
Institut für Bäckereitechnologie de Detmold (Alemanya).

Antoni Bernadó Planas  
Medicina Interna i Cirurgia Veterinàries a l’Hospital 
Veterinari Universitari de la Universitat Estatal d’Ohio 
(Estats Units).

Carme Mombiedro de Castellarnau
Màster en Ciències de l’Activitat Física a la Universitat  
de Montreal (Canadà).

Ja són 200 els joves 
que s’han beneficiat 
d’una beca de la 
Fundació Crèdit 
Andorrà
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La Fundació ha donat  
continuïtat al projecte el 2018  
amb tres beques més:

Miriam Daravano Ferreira 
Mesquita  
Màster en Indústria 
Farmacèutica i Biotecnològica 
a la Universitat Pompeu Fabra 
de Barcelona (Espanya).

Francesc Rich Martell 
Mastère spécialisé Tunnels 
et Ouvrages Souterrains a 
l’Institut National des Sciences 
Appliquées de Lió (França).

Winona Oliveros Díez  
Màster en Bioinformàtica per 
a les Ciències de la Salut a la 
Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona (Espanya).
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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.

22 
alumnes

Els professionals dels àmbits de la salut i social que havien cursat l’any passat el primer mòdul del postgrau en acompanyament a 
la persona amb deteriorament cognitiu han pogut continuar formant-se amb dos nous cursos: 

Curs d’actualització en atenció 
centrada en la persona amb afectació 
cognitiva (mòdul 2)
En aquest curs s’ha explicat principalment com ajudar  
els professionals a reflexionar i a prendre decisions en 
els dilemes que plantegen situacions complexes a l’hora 
d’acompanyar persones amb alta dependència cognitiva.  
S’han adquirit també tècniques per treballar i acompanyar  
les persones apropant-nos a la seva realitat,  
com ens apropem al final de la vida i  
acompanyem en el dol. 

Curs d’actualització en relació 
interpersonal a través de la 
comunicació (mòdul 3)
En aquest mòdul, s’han treballat els aspectes relacionals i les 
habilitats comunicatives que permeten afrontar les situacions 
quotidianes durant l’acompanyament de les persones que 
pateixen deteriorament cognitiu i les seves famílies. 

19 
alumnes
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Cicle de Perfeccionament Professional 
Mitjançant el Cicle de Perfeccionament Professional (CPP) es pretén 
oferir formacions continuades d’actualitat en diferents àmbits. El 
curs actual ha inclòs 7 seminaris:

> Embenats funcionals i esportius.
> Aprendre i educar les emocions.
> Actualització en farmacoteràpia per a infermeria.
> Planificació de projectes.
> Interpretació d’analítiques per a professionals d’infermeria.
> Tècniques de negociació i resolució de conflictes.
>  Què vull dir quan no dic res? Claus per entendre la comunicació 

no verbal.  

Iniciatives en l’àmbit formatiu del dret
> 12a edició del postgrau en dret andorrà (2016-2018).
> Curs d’actualització en dret de la Unió Europea.
> Curs d’actualització en llenguatge jurídic i administratiu català.

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 en l’especialitat d’infermeria 
obstetricoginecològica a una alumna (convocatòria 2017-2019).

44 
alumnes

1 
alumna

183 
alumnes
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Premi internacional Calvó Armengol 
 
La professora de Harvard Melissa Dell ha rebut el V Premi internacional  
Calvó Armengol 2017, atorgat pel Govern d’Andorra, la Fundació Crèdit Andorrà  
i la Barcelona Graduate School of Economics.

El guardó reconeix en aquesta 
ocasió la recerca innovadora 
de Dell, que demostra una 
elevada capacitat d’usar 
dades històriques per entendre 
el funcionament d’una varietat 
d’aspectes econòmics, socials 
i polítics.

La cerimònia de lliurament 
del premi a Melissa Dell 
va incloure la conferència 
Persistence and 
Transformation in Economic 
Development.

75 
assistents

La professora Melissa Dell. © BGSE
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Al servei  
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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 2018 el nostre treball en aquest àmbit s’ha centrat 
en els programes destinats a les persones més grans de  
60 anys 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.
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La força dels grans
 
Les persones que tenen més de 60 anys mereixen una atenció especial  
per part de la societat. La Fundació Crèdit Andorrà els proporciona, al llarg  
de l’any, una àmplia i variada oferta d’activitats.

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 telèfon o tauleta.
> Emmagatzematge en el núvol.
> Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
> Estimulació de la memòria mitjançant la informàtica.  

Curs de telèfon mòbil. © ANA

524 
assistents

L’espai 

1.388 
inscripcions

1.215 
hores lectives
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Curs d’història d’Andorra, a càrrec de l’historiador Pere Cavero. © Fundació Crèdit Andorrà

Sandra Sancho, responsable de Transformació Digital Client de Crèdit Andorrà. © ANA

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: Segudet, la vall de Rialb  

i la vall del Riu.
>  Tallers pràctics d’alimentació saludable: Les amanides,  

Els llegums i Fem batuts saludables.
>  Visites guiades a museus d’Andorra: Casa Rull, Casa d’Areny-

Plandolit, Museu Carmen Thyssen Andorra i Museu Etnogràfic 
Casa Cristo.

> Altres tallers i xerrades: 
Protegeix-te del fred 
Consells i precaucions en cas d’onada de fred
 Usos i costums associats a les plantes a Andorra 
Activitat física i relaxació
Aprèn a utilitzar una aplicació mòbil d’emergències 
Taller de percussió corporal 
Com utilitzar un desfibril·lador
Habilitats socials
 Els avantatges de l’e-Credit, la banca online de Crèdit Andorrà.

864 
assistents
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L’espai dels voluntaris  
L’Associació de Gent Gran Voluntària (AVIM) continua aportant el 
suport i els coneixements als participants de les activitats que s’han 
desenvolupat a L’espai, especialment a L’espai de la informàtica.

Programa d’activitats

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

Sortida de senderisme a la vall de Rialb. © Fundació Crèdit AndorràGrup del taller de manualitats. © Fundació Crèdit Andorrà

Trobada de Nadal amb el mag Joaquín Matas. © Jean-Luc Herbert

401 
voluntaris
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La salut al dia
 
La Fundació Crèdit Andorrà obre un nou camí implicant-se en la recerca.  
Aquesta col·laboració s’emmarca dins els objectius de la Fundació  
de contribuir al desenvolupament social en general, i el seu compromís  
amb les persones i el país. 

488 
assistents 
a conferències  
i tallers

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.

5 
assistents

42 
sessions

Tallers 
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El genoma del càncer, un camí cap  
a la medicina personalitzada

Els avenços en l’estudi del genoma humà, amb una nova 
generació de tecnologies de seqüenciació de l’ADN i la seva 
aplicació a l’estudi del càncer, han obert noves perspectives 
per poder definir d’una forma global les alteracions de cada 
tumor, i d’aquesta manera personalitzar els tractaments a les 
necessitats de cada malalt. 

Dr. Elías Campo, catedràtic d’Anatomia Patològica de la Universitat 
de Barcelona, director de Recerca de l’Hospital Clínic de Barcelona 
i director de l’Institut d’Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer de 
Barcelona.

El doctor Elías Campo en un moment de la conferència. © Eduard Comellas

En profunditat

Recerca en matèria de limfomes  
i leucèmies
La Fundació Crèdit Andorrà, el Servei Andorrà d’Atenció 
Sanitària (SAAS) i la Fundació Clínic per a la Recerca 
Biomèdica han signat un acord de col·laboració amb 
l’objectiu de facilitar la recerca en matèria de limfomes i 
leucèmies. La tasca de recerca permet seguir avançant 
en la precisió del diagnòstic, la qual cosa possibilita una 
progressiva personalització dels tractaments que es tradueix 
en millors pronòstics i en una millora en la qualitat de vida 
dels malalts. L’acord permet que les mostres de teixit de 
pacients d’Andorra amb aquestes patologies entrin a formar 
part del programa d’investigació liderat pel Dr. Elías Campo.

137 
assistents
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La dietista i nutricionista Berta Jiménez. © Eduard Comellas

Jornada sense gluten 

La jornada va incloure tres activitats: 

>  la presentació del manual per facilitar la comprensió  
de l’etiquetatge dels productes sense gluten,

>  la xerrada Gluten… moda o realitat?, 
>  i per finalitzar la jornada, sota el títol Tinc un fill celíac, i 

ara què?, es va donar resposta a tot un seguit de dubtes 
i inquietuds que es presenten després d’un diagnòstic de 
celiaquia.

Elena Mora, formadora del departament Tècnic de l’Associació de Celíacs  
de Catalunya.

Gemma Castillejo, metgessa adjunta, responsable de la Unitat de 
Gastroenterologia Pediàtrica del Servei de Pediatria de l’Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus.

Berta Jiménez, dietista i nutricionista.

80 
assistents
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Trastorns mentals i consum de drogues:  
què ens cal saber  

Els trastorns mentals afecten entorn del 20-25% dels adolescents 
de la població general arreu del món. Els coneixements científics 
actuals indiquen que les drogues habitualment tenen un 
mecanisme d’acció en àrees del cervell que es troben amb  
una certa vulnerabilitat per la presència dels trastorns mentals  
de base, com el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat  
o els trastorns de conducta. 

Durant la conferència s’ha parlat de la diferència entre el consum 
de drogues i l’addicció, i s’han donat algunes recomanacions per 
als adolescents i els joves. 

Josep Antoni Ramos-Quiroga, doctor en psiquiatria i cap del departament  
de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Un moment de la conferència del doctor Josep Antoni Ramos-Quiroga. © Eduard Comellas

175 
 assistents
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Fibromiàlgia i tractament multidisciplinari 

La fibromiàlgia és una malaltia reumàtica crònica amb una 
incidència creixent i que afecta el 3-4% de la població –més les 
dones d’entre 30 i 50 anys. No se’n coneix la causa ni tampoc 
la patogènia, però s’apunta a factors genètics, hormonals i 
caracterials. 

El tractament multidisciplinari preveu la participació de metges 
d’atenció primària, reumatòlegs, psicòlegs, fisioterapeutes i 
personal d’infermeria, cadascú amb el seu programa específic, 
amb l’objectiu d’aconseguir en bastants casos la millora de les 
persones afectades.

Lluís Rosselló, doctor en Medicina i Cirurgia, especialista en Reumatologia i 
cap clínic de la Unitat de Reumatologia i de l’Aparell Locomotor de l’Hospital 
Universitari de Santa Maria de Lleida. 

María Josefa López, diplomada en Infermeria, referent en reumatologia 
i fibromiàlgia, i infermera de consultes externes de reumatologia i 
hospitalització.

91 
assistents Lluís Rosselló i María Josefa López. © Eduard Comellas
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Trencant barreres
 
El suport de la Fundació a la Federació Esportiva Special Olympics Andorra té com 
a principal objectiu promoure la pràctica esportiva com a eina d’integració en la 
societat de les persones amb retard mental.

Special Olympics Andorra 
IX Trofeu internacional d’esquí

La federació esportiva Special Olympics Andorra ha organitzat i 
participat en el IX Trofeu internacional d’esquí amb les delegacions 
de Catalunya, Aragó, França i Mònaco. La cursa va consistir en un 
eslàlom gegant de dues mànegues a Soldeu-el Tarter. 

Dels 32 corredors participants, 11 representaven la delegació 
andorrana.

32 
corredors

IX Trofeu internacional d’esquí. © Special Olympics
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Alimentem esperances
 
S’ha donat continuïtat al conveni amb el Banc d’Aliments de Càritas Andorrana 
per ajudar persones i famílies amb dificultats i amb pocs recursos econòmics. 
L’ajuda s’ha mantingut tot al llarg de l’any, amb el subministrament de productes 
alimentaris, d’higiene personal i de la llar. 

Hem participat un Nadal més en la 
campanya de recollida d’aliments 
que Càritas Andorrana organitza per 
aquestes festes, aportant 403,20 kg 
de productes de primera necessitat 
a la població.

Famílies 
beneficiàries:

Total de persones: 

(159 adults i 48 menors)

103

207

Banc d’Aliments de Càritas Andorrana. © Càritas Andorrana
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Per quarta vegada, una donant de sang de cordó d’Andorra ha estat seleccionada 
per dur a terme un nou trasplantament per salvar la vida d’una persona. La dada 
posa de manifest la qualitat de la feina desenvolupada, així com la contribució  
a la millora la vida de les persones.

El programa Concòrdia és 
un projecte de cooperació 
internacional encaminat a 
l’obtenció d’unitats de cordó 
umbilical amb la finalitat de 
poder contribuir a la curació  
de malalties greus. 

193 
unitats de cordó 
recollides

336 
dones inscrites 
al programa

465 
parts
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La nova temporada de la Fundació ONCA d’enguany  
ha estat marcada per la celebració dels 25 anys de la seva 
creació. Continua amb l’objectiu principal d’acostar la música 
al conjunt de la societat i fer-la arribar al màxim de persones  
i col·lectius possibles amb una oferta cultural variada i  
d’alt nivell. 

Aquest 2018 ha estat un any de canvis per a l’Associació 
Festivals d’Ordino. Amb la voluntat de recuperar l’essència 
original del fins ara Festival Narciso Yepes, ha apostat per  
un nou format que, sota el nom d’ORDINO CLÀSSIC,  
vol esdevenir el festival d’hivern dels Pirineus.
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La nostra música
 
La Fundació ha donat continuïtat a la difusió del coneixement musical  
tant a Andorra com a l’estranger.

Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA)

L’ONCA Clàssic a Andorra 

>  L’ONCA. Integral Simfonies 
Mendelssohn II.

>  L’ONCA. ONCA & Lluna.
>  L’ONCA i la GIOrquestra. 25è 

aniversari ONCA i Constitució 
del Principat d’Andorra. 

>  ONCA & Abel Tomàs. Les set 
últimes paraules de Jesucrist  
a la Creu.

>  Concert Jardins de Casa de la 
Vall. Aromes d’Amèrica.

Concert Jardins de Casa de la Vall. Aromes d’Amèrica. © Eduard Comellas 

10.906 
 assistents

1.031 
 assistents
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L’ONCA Clàssic a l’estranger 

ONCA al Palau  
(Petit Palau de Barcelona).  
Concerts del 14è cicle

>  L’ONCA. Integral Simfonies Mendelssohn II.
>  L’ONCA. ONCA & Lluna.
>  Quartet de l’ONCA, Isabel Vinardell i 

Isabelle Laudenbach. Cordes a l’aire.
>  ONCA & Abel Tomàs. Les set últimes 

paraules de Jesucrist a la Creu.

Teatre Auditori Sant Cugat

>  L’ONCA i Blaumut.  
Fusió Blaumut & ONCA.

ONCA - Integral Simfonies Mendelssohn II. © Fundació ONCA

718 
 assistents

632 
assistents

1.165 
 assistents

El bosc màgic d’en Floc. © ANA

L’ONCA a Andorra

El projecte pedagògic

>  Cia Com Sona. A cau d’orella.
>  La Maquineta Produccions.  

El flautista d’Hamelín.
> Percussió de Butxaca. Desconcert.
>  Música en Família. El bosc màgic 

d’en Floc.
>  David Puertas. Des d’aquell dia,  

les trompes són recargolades.
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El projecte formatiu

>   Vika Kleiman. L’art del 
moviment, la consciència  
i l’expressió.

>   Santi Serratosa. Percussió 
corporal.

>   Joan Hernández. Amb tots  
els sentits.

>   Anna Vega. Música en família.
Amb tots els sentits. © ANA

Música en família. © ANA

438 
assistents
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L’ONCA Social
 
El projecte «Música i creativitat» 

Es reprèn el programa socioeducatiu «Música i creativitat» 
iniciat el 2015 amb l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de 
Meritxell. El programa 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. A cada un 
dels col·lectius, s’adapta la metodologia.
Al 2018, s’ha donat continuïtat i s’ha anat ampliant a nous 
col·lectius aquest programa:

>  L’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i els 
diversos serveis que tenen, en funció de la discapacitat 
psíquica de les persones (Xeridell, Impuls, Servei d’Educació 
Especial, Centre de dia).  

>  El col·lectiu de la gent gran del Centre Residencial DomusVi 
Salita i del Centre Sociosanitari El Cedre. 

>  Un grup de joves del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària 
diagnosticat amb trastorn de l’espectre autista (TEA). 

>  Joves del servei d’atenció als adolescents en risc (SAR) 
del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior del Govern 
d’Andorra (metodologia Basket Beat).

El músic Àlex Arajol en una sessió a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell. 
© Fundació ONCA

>  Estudiants de bàtxelor en Ciències de l’Educació de la 
Universitat d’Andorra (metodologia Basket Beat). 

>  Alumnes de segon de Batxillerat de l’Escola Andorrana que 
han de desenvolupar un projecte de participació, actuació 
i servei (PAS), indispensable per a l’obtenció del títol de 
batxillerat (metodologia Basket Beat).

1.720
assistents
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Jordi Claret & Landry Riba. © ANARythmic Trio. © ANA

Dolce corda. © ANA

L’ONCA Bàsic

>  Trio Kodály. Classicisme i rebel·lió.
>  Dolce corda. Diàlegs pedagògics.
>  Saxo a solo. Melodies per recordar.
>  Quartet Krommer. Viena i l’òpera de butxaca.
>  Rythmic Trio. A ritme de trio.
>  Trio Goldberg. Variacions.
>  Jordi Claret & Landry Riba. Improvisació ambiental.
>  Sols guitarra. La varietat musical d’un continental intercultural.
>  Kintet. Mozart i Brahms, descobrint el clarinet.

725 
 assistents
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Concert de Primavera. © Montse Altimiras

Concert de Santa Cecília. © ANA

La Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra 
(Jonca)

>  Concert de Primavera. Els colors orquestrals.
>  Concert de Meritxell. Músiques del nord – Músiques del sud.
>  Concert de Santa Cecília. Música per a una celebració! 

La Fundació ONCA va aprofitar el concert per afegir-se a la 26a 
campanya de recollida de joguines a favor de Càritas Andorrana 
i va donar-hi suport fent un donatiu d’una part dels ingressos  
de la venda d’entrades.

> Concert de Nadal. Sons de futur.

1.334 
 assistents
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Concerts i projectes contractats 

L’ONCA ha estat també sol·licitada, en diferents formats, per 
actuar en diferents esdeveniments: el 25è aniversari de la 
Constitució del Principat d’Andorra i de l’establiment de les 
relacions diplomàtiques entre Andorra i França; els 40 anys de 
la parròquia d’Escaldes-Engordany; el 19è Festival de música 
de Tautavel; el Festival Narciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit 
Andorrà i el Premi Ramon Llull, entre altres.

Ha estat també contractada pel seu projecte «Música i creativitat»:

>      El taller ocupacional Claror, de la Seu d’Urgell, on treballen 
persones amb capacitats i limitacions diferents. 

>    El Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (Capau).
>     Professionals de l’educació han assistit al seminari titulat  

El treball grupal des d’una perspectiva política. Basket Beat: 
una proposta artística per revisar el nostre rol com a educadors, 
dins del marc del Cicle de Perfeccionament Professional de la 
Universitat d’Andorra. 

>    Joves inscrits a les activitats d’esport d’estiu del Comú 
d’Escaldes-Engordany (metodologia Basket Beat).

>  Personal de les escoles artístiques del Comú d’Andorra la Vella.

3.143 
assistents

Concert a París amb motiu del 25è aniversari de la Constitució del Principat d’Andorra i de l’establiment 
de les relacions diplomàtiques entre Andorra i França. © Fernando Pérez
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Associació Festivals d’Ordino
ORDINO CLÀSSIC 
A l’hivern viu també la clàssica 

El Comú d’Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà han demostrat 
durant més de tres dècades la seva vocació cultural apostant 
fermament per acostar la música a la ciutadania. Amb la 
voluntat de recuperar l’essència original del fins ara Festival 
Narciso Yepes, totes dues entitats aposten avui per un nou 
festival que, amb el nom d’ORDINO CLÀSSIC, vol consolidar-
se com el festival clàssic de referència a Andorra i com el 
festival d’hivern dels Pirineus.

ORDINO CLÀSSIC és un festival obert al món, amb una 
gran diversitat d’intèrprets, que van des de grans figures 
internacionals fins a joves músics del país. El festival inclou 
espectacles en diferents formats i experiències, i en destaquen 
concerts de gran format, actuacions de petit format a l’hora 
del vermut i del berenar, un concert familiar, recitals de joves 
emergents i tallers musicals. Tots ells tenen lloc en diferents 
espais de la parròquia d’Ordino, tots els caps de setmana entre 
el 8 de desembre del 2018 i el 23 de març del 2019.

784 
 assistents

En profunditat
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Jan Lisiecki. © Jean-Luc Herbert

Concert de Cap d’Any. © Sergi Pérez

Ski&Concert:

>  Jan Lisiecki. Nocturns (2018). 
>  Cor de Cambra del Palau de la Música  

Catalana i l’Orquestra Nacional Clàssica 
d’Andorra. Rituals. Fronteres espirituals 
(2019). 

>  Joan Anton Rechi, Francisco  
Fernández-Rueda i Rúben Fernández 
Aguirre. Winterreise (2019). 

>  Euskal Barrokensemble. El amor brujo 
(2019). 

Concert de Cap d’Any

>  Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra 
(2018). 

>  Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra. 
Valsos, polques i molt més (2019). 

Joves artistes emergents

>  Carolina Bartumeu i Sílvia Nogales. 
Dissemblances (2019). 

>  Luis Alejandro García Pérez.  
Llaços sobre l’Atlàntic (2019).  

Concert familiar

>  Companyia Xuriach. La Xacona 
i el Rigodó ara fan el ball rodó (2019).

Vermuts musicals

>  Corals infantils i alumnes de  
les escoles de música del país  
(3 actuacions al camp de neu 
Ordino-Arcalís, 1 actuació al 2018  
i 2 al 2019). 

Música a la tassa

>  Corals infantils i alumnes  
de les escoles de música del país  
(2 actuacions en hotels de la 
parròquia d’Ordino, 1 actuació al 
2018 i 1 al 2019). 

Tallers musicals

>  Míriam Manubens i Anahi Pinoargotty. 
Sonadons (2018). 

>  Verònica Pérez i Marta Moran.  
Barroski (2019). 
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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 que té  
com a soci col·laborador el Comú de Sant Julià de Lòria.

Les obres abasten diferents tipologies com la comèdia dramàtica, 
la comèdia thriller i el thriller de ciència ficció. I també compta 
amb dues produccions, cent per cent andorranes, un espectacle 
familiar de caire pedagògic i una lectura dramatitzada.

Aquestes produccions tenen lloc a les parròquies de la Massana i 
de Sant Julià de Lòria.

> De quin color és un petó (2018).
> Muda (2018). 
> Les cigonyes venen de Tailàndia (2018). 
> Alba, el jardí de les delícies (2019). 
> Isabel Sandy (2019).

Produccions 2018-2019 de l’ENA 

De quin color és un petó. © ANA

970 
assistents



Disseny i maquetació: www.cegeglobal.com
Dipòsit legal:  AND.160-2019
ISBN: 978-99920-4-066-9
© Fundació Crèdit Andorrà
www.fundaciocreditandorra.ad 
fundacio@creditandorra.ad


