


La Fundació Crèdit Andorrà
i el seu programa d’envelliment saludable

Les persones que tenen més de seixanta anys mereixen una atenció especial per part 
de la societat. Des de la Fundació Crèdit Andorrà participem activament en l’apor-
tació d’eines i mitjans per incidir positivament en la consecució del seu benestar.

Davant la situació de crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19, la Fundació Crè-
dit Andorrà va posar en funcionament L’Aula Virtual de L’espai i la plataforma de 
formació virtual, on els usuaris van poder trobar tota una sèrie d’activitats, cursos 
i consells.

L’espai ofereix activitats de manera presencial, respectant escrupolosa-
ment totes les mesures sanitàries. Tanmateix, la Fundació Crèdit Andorrà con-
tinua apostant per la formació virtual, perquè qui ho desitgi també pugui 
seguir els diferents cursos i tallers des de casa.

En aquest document proposem una àmplia oferta d’activitats que es duran a terme 
des de L’espai i que esperem que siguin del seu grat.

Inscripcions per a les activitats presencials:
ÚNICAMENT AL TELÈFON 86 80 25, a partir del dia 10 de gener.
Les places a totes les activitats són limitades i s’adjudicaran per rigorós ordre d’ins-
cripció, per bé que tindran preferència els clients de Crèdit Andorrà que així ho hagin 
acreditat.

Per poder seguir la formació de manera virtual:
A través de la plataforma de formació virtual de L’espai, a l’adreça següent: 
www.fundaciocreditandorra.ad. En aquest tutorial es poden veure els passos que 
s’han de seguir per poder accedir a la plataforma de formació: Veure tutorial
També s’hi pot accedir directament  fent clic aquí

Informació
Telèfons 86 80 25 · 88 88 80

lespai@creditandorra.ad

fundacio@creditandorra.ad

www.fundaciocreditandorra.ad
www.lespai.fundaciocreditandorra.ad

http://www.fundaciocreditandorra.ad
https://www.youtube.com/watch?v=5pg0UKPWvh4&t=8s
https://www.youtube.com/channel/UCqLzknn34HgRhUgKqYKaSOQ
https://fundaciocreditandorra.ad/
http://www.lespai.fundaciocreditandorra.ad




Taller de telèfon mòbil
En aquest taller descobrirem aplicacions 
addicionals com el correu, Internet, Maps o 
WhatsApp, i aprendrem a descarregar jocs 
i altres eines que ens ofereixen els telèfons 
mòbils.
Cada participant ha de portar el seu telèfon 
mòbil.

Curs d’iniciació
Coneixerem l’ordinador, ens familiaritzarem 
amb l’entorn de Windows i aprendrem a es-
criure amb el processador de textos Word. 

Del 18 de gener al 10 de març
Dimarts i dijous, d’11.30 a 13 h 

Taller d’estimulació de la 
memòria mitjançant la in-
formàtica
A partir de diferents aplicacions, jocs i fitxes 
d’exercicis des de l’ordinador, estimularem 
capacitats cognitives com la memòria, l’aten-
ció, la concentració i el càlcul, entre d’altres.

Del 18 de gener al 23 de juny
Dimarts i dijous, de 17.30 a 19 h

Edició gener-març 
Del 17 de gener al 9 de març
Dilluns i dimecres (matí o tarda)
Matí: d’11.30 a 13 h, sistema Android
Tarda: de 17.30 a 19 h, sistema Apple

Edició abril-juny
Del 25 d’abril al 22 de juny
Dilluns i dimecres (matí o tarda)
Matí: d’11.30 a 13 h, sistema Android
Tarda: de 17.30 a 19 h, sistema Apple

Curs d’ampliació
Millorarem la utilització dels programes in-
formàtics i descobrirem les possibilitats d’In-
ternet, des de la navegació bàsica fins a la 
recerca d’informació avançada.

Del 18 de gener al 10 de març
Dimarts i dijous, d’11.30 a 13 h

Taller de vídeo digital 
El programa PowerDirector ens permetrà rea-
litzar vídeos creatius i presentacions de foto-
grafies com si fóssim professionals.

Del 21 de gener a l’11 de març
Divendres, d’11.30 a 13 h



Taller de xarxes socials 
amb tauleta tàctil i telèfon 
mòbil 
Aprendrem a gestionar Facebook, Twitter i 
Instagram des de la tauleta tàctil i el telèfon 
mòbil.
Cada participant ha de portar la seva tauleta 
tàctil o el seu telèfon mòbil

Taller de maquetació de 
publicacions 
Amb el programa Publisher aprendrem a 
crear i maquetar diferents publicacions: but-
lletins, tríptics o fulls volanders, entre d’altres, 
i a tractar-ne les imatges.

Taller de PowerPoint  
Aprendrem a crear diferents presentacions 
amb imatges, gràfics i totes les eines de què 
disposa el programa.

Del 16 de març al 6 d’abril
Dilluns i dimecres, d’11.30 a 13 h

Del 16 de març al 6 d’abril
Dilluns i dimecres, de 17.30 a 19 h

Del 26 d’abril al 23 de juny
Dimarts i dijous, d’11.30 a 13 h

Taller de paraules
Aquest taller consisteix a llegir i comentar un 
relat o una poesia, explicar un conte o co-
mentar temes d’interès general per tal d’en-
fortir les nostres relacions socials.

Del 17 de gener al 4 d’abril
Dilluns, de 9.30 a 10.30 hTaller d’Excel 

Aprendrem a utilitzar el full de càlcul, a fer 
operacions i a representar les dades en for-
ma de gràfic.

Del 15 de març al 7 d’abril
Dimarts i dijous, d’11.30 a 13 h 

Taller de retoc fotogràfic  
Les noves tecnologies digitals han revolucio-
nat el món de la fotografia. En aquest taller 
aprendrem a tractar les imatges.

Del 29 d’abril al 17 de juny 
Divendres, d’11.30 a 13 h



Història d’Andorra 
Curs sobre la història d’Andorra on farem un 
recorregut des dels orígens fins al segle XX.

Del 21 de gener al 17 de juny
Divendres, de 9.30 a 10.30 h

Tallers preventius sobre 
salut
Tots els tallers s’emetran en directe pel canal 
de YouTube de L’espai

Hipertensió arterial: com m’he de 
cuidar?
La hipertensió arterial és, probablement, la 
malaltia més prevalent que hi ha al món i 
el principal factor de risc cardiovascular. 
Una vegada diagnosticada la malaltia, és 
important conèixer quins controls són ne-
cessaris, com ens hem de prendre  cor-
rectament la tensió arterial a casa i què 
signifiquen els valors de la tensió arterial, 
en definitiva, com podem dur un bon auto-
maneig de la hipertensió per mantenir una 
bona qualitat de vida.

16 de febrer, a les 16 h

Les etiquetes dels aliments 
Cada vegada tenim més eines que ens 
ajuden a triar els aliments que són més 
saludables. Analitzarem quins criteris hem 
de fer servir i aprendrem què ens diuen les 
etiquetes.

27 d’abril, a les 16 h

Làctics i substituts
Llet o beguda vegetal? Aprendrem a 
conèixer-ne les diferències pel que fa a la 
salut i a la composició per poder triar amb 
criteri.

11 de maig, a les 16 h

La sexualitat en la vellesa
Les persones grans mantenen intacta la 
capacitat de sentir desig i de gaudir de 
la sexualitat. L’expressió de la sexualitat 
està condicionada per les creences, l’en-
velliment del cos i els seus efectes en l’au-
toestima i l’estat emocional.
És important conèixer els canvis fisiolò-
gics i emocionals i aprendre a viure aques-
ta etapa de la vida amb plaer i satisfacció.

25 de maig, a les 16 h



Visitem la natura. Rutes de 
senderisme guiades 
Aquesta activitat guiada promou la marxa 
a l’aire lliure d’una manera molt planera per 
tal de gaudir de la natura, els paisatges i els 
seus elements d’interès històric i cultural tot 
fent una mica d’esport.

Estany de les Abelletes
L’estany de les Abelletes es troba a la 
capçalera de la conca del riu del Pas de la 
Casa, frontera natural amb França. Inicia-
rem la passejada a la base del telecadira 
Coll dels Isards i seguirem per una pista 
forestal que remunta a la dreta del riu fins 
a arribar a l’estany.

1 de juny, a les 10 h
Tots els participants han de portar calçat, 
roba i bastons de muntanya.

Vall de Rialb
Recorregut de dificultat mitjana, que ini-
ciarem a Sorteny per anar guanyant altitud 
fins a arribar als orris de la vall de Rialb, 
una bona oportunitat per contemplar uns 
magnífics paisatges.

14 de juny, a les 10 h
Tots els participants han de portar calçat, 
roba i bastons de muntanya.

Certificat Digital 
El Govern d’Andorra impulsa el Certificat 
Electrònic amb l’objectiu de simplificar i faci-
litar la relació del ciutadà amb l’administració 
en l’espai digital. S’aposta per l’ús d’aquest 
certificat electrònic com a mitjà per relacio-
nar-se de manera autenticada i jurídicament 
vinculant amb els diferents àmbits de l’ad-
ministració pública. No obstant això, l’ús 
d’aquest certificat va més enllà de l’adminis-
tració. Cada vegada són més les empreses 
privades que el fan servir en les seves rela-
cions diàries, per la comoditat que representa 
poder fer tràmits en línia i signar documents 
electrònicament amb totes les garanties ju-
rídiques. En aquestes sessions descobrirem 
en què ens pot ser útil el Certificat Electrònic 
i com ens hi hem de donar d’alta.

1a sessió
2 i 9 de febrer, a les 15.30 h

2a sessió
2 i 9 de març, a les 15.30 h

3a sessió
30 de març i 6 d’abril, a les 15.30 h

És obligatori assistir als dos dies de cada 
sessió i portar passaport o document 
d’identitat.
Curs organitzat amb la col·laboració del 
Govern d’Andorra.



Ajuts i prestacions per a la 
gent gran 
En aquesta xerrada donarem a conèixer les 
prestacions i els serveis a què es pot acollir 
aquest segment de la població. Parlarem del 
servei d’ajuda a domicili, dels ajuts a l’habi-
tatge, de la pensió de solidaritat, dels ajuts 
econòmics ocasionals i de la Tarja Magna, 
entre altres temes.

Protecció de dades perso-
nals: per què ens serveix?
Amb el desenvolupament creixent i sense 
aturador de les noves tecnologies, de les 
xarxes socials, en definitiva, d’Internet, però 
també de les targetes de fidelització que ens 
ofereixen els establiments comercials, de la 
historia clínica, de les dades que tracten les 
administracions i les entitats privades, les 
dades personals s’han convertit en el petroli 
del segle XXI. Són tan valuoses que ni no-
saltres mateixos els donem el valor que te-
nen. Tota aquesta informació que ens pertany 
únicament i exclusivament a nosaltres l’hem 
de poder gestionar individualment, motiu pel 
qual els Estats han aprovat normes que re-
gulen el nostre dret fonamental a la protecció 
de les dades personals. Andorra s’ha dotat 
també d’una llei que regula els drets dels ciu-
tadans i les obligacions de les empreses i les 
administracions en el tractament de la nostra 
informació.  
La xerrada anirà a càrrec de Joan Crespo, 
excap de l’Agència Andorrana de Protecció 
de Dades.

Comentari literari. «Morts, 
qui us ha mort» 
L’any 1943, Andorra entomava com podia els 
embats del polvorí europeu. Espanya estava 
immersa en la pitjor postguerra, i França pa-
tia l’ocupació dels nazis. En aquest context, 
a cal Gastó va tronar una escopetada. Me-
sos després, el germà que quedava viu era 
condemnat a mort i humiliat a la plaça pú-
blica. Quina mort va ser més injusta? Iñaki 
Rubio, autor del llibre, ens farà un recorregut  
d’aquesta crònica.

26 de gener, a les 15.30 h
Xerrada organitzada amb la col·laboració 
del Govern d’Andorra

8 o 15 de juny, a les 16 h

16 o 23 de març, a les 16 h



Abracadabra. Il·lusionisme 
i màgia a Cal Plandolit 
Una de les facetes més desconegudes de la 
família Areny-Plandolit és la vinculació d’al-
guns dels seus membres amb el món de la 
màgia.
L’exposició recull un seguit d’objectes que 
mostren com eren aquest tipus d’especta-
cles en el seu moment de màxima esplendor, 
quan la màgia era un dels entreteniments 
més populars que omplia teatres i places.

23 de febrer o 28 d’abril, a les 11 h





Taller d’estimulació de la 
memòria mitjançant la 
informàtica
A partir de diferents aplicacions, jocs i fitxes 
d’exercicis des de l’ordinador, estimularem 
capacitats cognitives com la memòria, l’aten-
ció, la concentració i el càlcul, entre d’altres.

Del 18 de gener al 23 de juny
Dimarts i dijous, de 16.30 a 17.30 h

Curs d’anglès intermedi 
Programa d’ensenyament de la llengua an-
glesa a partir d’un nivell intermedi adaptat a 
la gent gran.

Del 20 de gener al 23 de juny
Dijous, de 15.30 a 16.30 h

Tallers preventius sobre 
salut
En directe des del canal YouTube de L’espai 

Hipertensió arterial: com m’he de 
cuidar?

16 de febrer, a les 16 h

Les etiquetes dels aliments 

27 d’abril, a les 16 h

Làctics i substituts

11 de maig, a les 16 h

La sexualitat en la vellesa

25 de maig, a les 16 h




