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_Andorra primavera season...

... una feblesa o una oportunitat?                          



_temporada o festival

fer marca país
els interessos: de la societat 
andorrana i dels diferents ministeris

el clima: desestacionalitzar

el calendari: trufat de dies internacionals

els continguts: nacionals i internacional

Perquè una primavera season



_un concepte transversal i autèntic: l’aigua

Posicionament Andorra abans i post covid:
• Els valors i la identitat de marca: no s’escullen
• Dafo determina l’estratègia i assenyala el targets o grups d’interès als quals dirigir-se

Projectar marca Andorra, posar Andorra al mapa, exportar Andorra

No només efecte crida, cal donar a conèixer: per atraure turisme de qualitat, talent, nou 
negoci i col.lectius d’interès

Aigua, un concepte autèntic i propi. Ni impostat ni abstracte, és universal 
Un concepte amb tentacles: està a l’epicentre i a la base dels interessos, i aporta storytelling

Andorra el pot explotar i recuperar-lo com seu i per als andorrans
Facilita la co-creació i el place making



_l’aigua, idea força

Brasil i Perú: top 10 països amb més quantitat i reserves d’aigua del món p/h. 
Però Sao Paolo o Lima top 10 dels llocs amb més perill de quedar-se sense aigua en 
les següents dècades

L’abundància no garanteix que els recursos hídrics es mantinguin, atesa la distribució 
desigual de l’aigua, sumat als efectes del canvi climàtic i a les polítiques de l’aigua 
(males polítiques, insuficients o inexistents)

Informe sobre el Desenvolupament Mundial de l’Aigua de les Nacions Unides 2019: 

‘La disponibilitat d’aigua depèn de la quantitat físicament disponible, i alhora de cóm 
s'emmagatzema, es gestiona i es distribueix’

Cal que els governs elaborin i implementin polítiques públiques per a un millor 
management del recurs



_l’aigua, idea força_2

El Libro Blanco de la Economía del Agua acredita l’enorme complexitat d’un dels 
principals temes del segle... i del futur: la gestió de l’aigua en un món marcat per 
la creixent urbanització i en un context d’extrema gravetat representat pel canvi 
climàtic 

Cal assegurar la seguretat de l’abastiment, des del nivell mundial al local, en condicions de 
universalitat i de sostenibilitat. I tant per al consum humà com per al desenvolupament econòmic 
i social

Aquest repte exigeix un esforç ingent i integral; humà, polític, tecnològic, financer i de gestió.

I requereix la cooperació de la societat civil, dels sectors públic i privat, dels mitjans acadèmics, 
científics i tecnològics, i amb un grau de compromís, de participació social, de mobilització de 
capacitats i de de consensos en pro de l’interès general



_l’aigua, idea força_3
Tant el Libro Blanco de la Economía del Agua com la UNESCO
aborden el debat entorn de l’aigua en 6 grans blocs temàtics

I és que l’aigua té relació amb TOT: la higiene, la contaminació, 
l’agricultura, l’alimentació, l’educació, les malalties... ‘El 90 % 
de las catástrofes naturales están relacionadas con el agua’
(Ségolène Royal)

L’aigua té un rol important i creixent en l’àrea de salut: Covid, 
seguretat, sanitat 

El SOW contribueix a impulsar una agenda mediambiental i un 
storytelling andorrans en sintonia amb els ODS de l’AGENDA 2030 
de les Nacions Unides



El SOW és la celebració 
cultural i social de la 
proposta d’un petit país 
ric en aigua, i que pot ser 
un exemple en la gestió 
de l’aigua, per adoptar i 
difondre l’ODS 6 de 
l’Agenda 2030 de la ONU.

_l’aigua, idea força_4



_simbolisme de l’aigua

Vitalitat

Tot organisme viu requereix aigua per sobreviure. 60-80% dels éssers vius 
estan constituïts per aigua i el 75% del planeta terra és aigua

Purificació

En quasi totes les cultures, l’aigua neteja i allunya impureses (tant físiques 
com energètiques). Li confereixen propietats curatives

Regeneració

Retorna tot al seu estat d’origen, dinamitzant l’evolució de tots els 
organismes vius



_Andorra i l’aigua_1

La muntanya és inherent a la identitat d’Andorra i 
un actiu clau per al seu creixement econòmic, tant 
pel que fa al turisme fins a les indústries creatives 

A Andorra hi ha investigació continua en 
conservació i protecció de les muntanyes i la neu

El creixement econòmic d’Andorra s’ha 
caracteritzat sempre per la sostenibilitat: no ha 
deixat mai de banda la natura. El 90% del territori 
està ben conservat, protegit i amb la natura intacta

El país només gasta 35% dels seus recursos hídrics





_Andorra i l’aigua_2
Andorra és un país vinculat a conques i aqüífers. Disposa d’aigua en 
totes les seves manifestacions i estats, està en el seu ADN.
Ja fa 20 anys que els Governs d’Andorra es van conscienciar respecte 
als rius i van implantar polítiques i sistemes de gestió de l’aigua, per 
a optimitzar-ne l’ús i el cicle de depuració (Pla de Sanejament 1996-
2020)

L’aigua, possiblement, en un futur que s’apropa, marcarà 
l’autèntica riquesa del país

Associar la primavera andorrana a l’aigua és una idea a la qual no cal 
donar valor
La programació andorrana serà lúdica i alegre, alhora que 
responsable envers el planeta. La conscienciació, participació i orgull 
de la ciutadania –i del món- estan garantides.¡



_Andorra i l’aigua



_declinem Andorra i aigua

• Patrimoni, història i aigua: natural i cultural 
(hidroelèctrica, el ferro, les moles...)

• Economia i aigua: no només el turisme (neu, termes, 
rius...)... Cal recordar que fins els anys 60 l’economia 
andorrana es va basar en el seus recursos naturals: el 
ferro, la fusta, la pastura... 

• Cultura, esports i societat: íntimament vinculats a l’aigua

• Sanitat i aigua

• Medi ambient i aigua

• Educació i aigua



_declinem Andorra i aigua_2

• Diplomàcia, relacions exteriors i aigua:

XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado
Lema Innovació per al desenvolupament sostenible – Objectiu 2030

25.06.2020: 21ª CODIA - Conferència Directors Iberoamericans de l’Aigua: 
Les conclusions de solucions integrals sobre SANEJAMENT i BIODIVERSITAT i els acords presos 
per elaborar una declaració sobre la importància dels serveis ecosistèmics i el sanejament a 
Iberoamèrica, seràn presentats a la propera 

Reunió de Ministres de Mediambient Iberoamericans proposada per Andorra (tindrà lloc al 
SETEMBRE 2020 a Andorra, per primer cop en 11 anys)

Jocs dels Petits Estats



_Arinsal...



_projecte AND.Water

Patrocinador principal



_espais de l’aigua

Espais més formals: són els centres de congressos i/o sales polivalents de cada parròquia

Per versatilitat i capacitat, a banda 
de ser el més nou, gran i equipat, 
el Centre de Congressos d’Andorra 
la Vella.

Les localitzacions per a les activitats 
més multitudinàries haurien de ser 
principalment a l’aire lliure, sempre 
que representin petjada zero.



_espais de l’aigua_2 

Llac d’Engolasters
la Vall d’Incles
zona recuperada d’Encodina

Les programacions a les ubicacions i/o que 
requereixin desplaçaments a l’aire lliure  de 
més de 30’, o quan facin venir espectadors 
estrangers, es preveuran de manera que la 
sortida sigui esglaonada i oferiran packs de 
ticketing amb estada hotelera inclosa.

I també la plataforma d’arribada de la copa 
del món d’esquí alpí, la terrassa de Caldea, el 
parc natural de Sorteny i la Vall del Madriu 
(Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO)





_espais de l’aigua_4

Plataforma de Soldeu com a 
espai per a grans manifestacions

*en funció del calendari de esquí



efímer



Es poden preveure, per a accions de petit format, esglésies romàniques 
emblemàtiques, com Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, que 
disposen d’un petit jardí al costat per a activitats a l’aire lliure.

Es contemplaran altres edificis emblemàtics com la Casa-museu 
d’Areny Plandolit, Casa Rull o la Farga Rossell. També Cal Pal, una 
de les cases més antigues del país, actualment convertida en sala 
cultural i que també disposa de jardí.

En algun cas, tot un poble podrà esdevenir una localització. 
Els pobles ’de postal’ que mantenen encant per sí mateixos, com Pal, 
Llorts o Ransol. Tots tres han respectat la construcció típica d’Andorra.

També nuclis com els Cortals d’Encamp o zones amb bordes, eres i corts.

_espais de l’aigua_3
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_Andorra International Water Bureau

Andorra té una Delegació permanent 
per la Unesco del de l’any 1995



_Andorra International Water Bureau



_Andorra International Water Bureau

Possibles àrees d’actuació: 

intervenció en 
infraestructures, educació, 
salut i recerca en les zones 
més necessitades del 
planeta.



_Andorra International Water Bureau



Programa de temporada amb 
estructura de festival: aprofita 
l’efecte divers i potent de la 
comunicació d’un festival, i 
alhora es pot permetre 
programar durant més temps 
com en temporada, per 
recuperar inversió

Desestacionalitza, mentre 
dona coherència i continguts

Li confereix entitat i identitat a 
la primavera andorrana,potser 
el periode més indefinit i poc 
explotat

_definició

Multiplica i fa dialogar diferents disciplines: cultura, esports, acció mediambiental, 
impuls internacional, diversificació turisme... 
Aquest joc és un gran actiu pel que fa a la comunicació



Equilibri territorial: des de les parròques fins a les escoles

Pensat per assolir diversitat de targets: externs i locals / 
nacional, i per atraure nous clústers turístics

Impuls econòmic: capacitat d’atracció de nous  
esdeveniments  i/o nou negoci, recerca, científics...

Participa activament la societat andorrana: els agents de la 
cultura, l’esport, l’educació, les empreses...

_definició_2

Genera feina a Andorra i per als andorrans, i de 
manera continuada. Té un efecte retorn

Pla mediambiental: low impact & leave no trace. 
Manifest de Compromís amb el Paisatge (ticketing)



Pla de patrocinis: la vinculació amb l’aigua és una facilitat per 
involucrar institucions, operadors, patrocinadors... RSC 
empreses

Estratègia global de comunicació 360º: continuada en el temps, 
amb goteig de nous continguts a comunicar, i com a notícies.
És una estratègia exponencial: es comunica un festival, es 
comunica una marca país, una experiència. I alguns continguts 
de la programació tenen un efecte multiplicador

Es potenciaràn les xarxes amb la participació d’influencers i 
youtubers del Principat, per tal de viralitzar les diferents accions 
i, alhora, mostrar una societat unida i oberta

El sistema de venda d’entrades preveurà revertir un % a favor de 
les accions de l’Oficina Internacional Andorrana per a l’Aigua

_definició_3





calendari



_dies internacionals

22.03 Dia Mundial de l’Aigua

27.03 Dia internacional del Teatre

15.04 Dia Mundial de l’art

16.04 Dia Mundial de la Veu

18.04 Dia Mundial del Circ

21.04 Dia mundial de la creativitat i la innovació

22.04 Dia internacional de la Mare Terra

23.04 Dia mundial del Llibre i els Drets d’autor

29.04 Dia internacional de la dansa

Dia internacional de la conscienciació 

sobre el soroll

30.04 Dia internacional del Jazz

17.05 Dia mundial de Internet

Dia mundial del reciclatge

18.05 Dia internacional dels Museus

21.05 Dia mundial de la Diversitat Cultural

24.05 Dia europeu dels Parcs Naturals

3.06 Dia mundial de la bicicleta

5.06 Dia mundial del Medi Ambient

17.06 Dia mundial de la lluita contra la Desertificació i        
La Sequera

21.06 Dia internacional del SOL: solstici d’Estiu
Dia internacional del Ioga 
Dia europeu de la Música



_intro graella

1. La graella d’excel que veurem a continuació no mostra els 3 mesos (22 de març al 21 de juny) del 
SOW Andorra primavera season; només les ‘fotos’ d’algunes setmanes durant aquest període.

2. La disponibilitat i dates dels espectacles i propostes que conformen la programació podran ser 
confirmades després de la definició pressupostària, que ha de marcar els límits de la temporada. 
Hem optat per proposar el festival que Andorra mereix, i que abasta programes per a diferents 
perfils de públics, tant nacionals com forans. 

3. La graella desplega columnes per cada àmbit, mostrant així l’equilibri entre les diferents 
disciplines, el diàleg entre la programació cultural, esportiva... així com la interacció entre la 
programació ja existent a totes les parròquies d’Andorra i les propostes ‘pròpiament SOW.’



_intro graella_2

4. Alguns dels actors culturals o programacions ja existents a Andorra, però que se celebraven 
potser en altres dates, com el L’andArt, han estat consultats i estan disposats a moure les seves 
habituals dates de celebració amb tal de formar part del SOW.

5. La programació es recolza sovint en dies internacionals, atès que en el període n’hi ha diversos 
que donen molt de joc. 

6. Però alhora, contempla aspectes com la distribució, la logística (arribades i sortides del país o 
d’alguns indrets), la generació de feina al país, el respecte per la identitat, i generar una 
experiència memorable.

7. Els colors que han estat adjudicats a cada columna / àmbit formen un joc de comunicació que 
coneixerem més endavant.



_intro graella_3

8. El marge esquerre de la graella assenyala, cada dia, còm la programació assoleix interessos de 
diferents àmbits de país: turístics i/o de internacionalització, de marca Andorra, els relatius al 
compliment dels objectius ODS de l’Agenda 2030, impuls a l’economia i a les empreses 
andorranes...

9. Aquesta graella no posa l’accent en els espais; l’equilibri territorial i la distribució geogràfica de la 
programació quedaran més reflectits en un altre model excel que mostrarà la programació per 
parròquies.    (exemple d’aquesta altra graella a la darrera pàgina)

10. El SOW és a tota Andorra, i per a tots. Hi ha llocs del món no massa significatius per si mateixos, 
que han aconseguit esdevenir cites ineludibles en el mapa, com Avinyó o Edimburg. 
El SOW té més potencial perquè no és un mer festival més.  És la primavera andorrana 
i la celebració del valor de l’AIGUA.















_arts escèniques_1
Eduard Farelo és Hércules Poirot

El luxós tren Orient Express s’atura en el seu trajecte degut a una allau de neu. Hi ha hagut un 
assassinat al tren... i tots semblen sospitosos...



_arts escèniques_2

Tragèdia que desconstrueix la natura humana 
de manera devastadora, absurda i provocativa.
Dirigida per Ivan Morales i protagonitzada per 
Emma Vilarasau i Jordi Bosch, entre d’altres.

Martin, un reputat arquitecte que acaba de 
guanyar el prestigiós premi Pritzker, i la seva 
estimada esposa Stevie, es diverteixen amb 
diàlegs enginyosos, rèpliques brillants i bromes 
còmplices. La parella perfecta comença a 
esfondrar-se quan Martin confessa que està 
bojament enamorat d’una cabra. La cabra o qui és Sílvia         



_arts escèniques_3
Mag Lari porta 25 anys fent màgia, 

ESTRENA ABSOLUTA del seu espectacle 

The Magic of Water al SOW Andorra.

El show reuneix els seus trucs més emblemàtics, molts 
d’ells amb element aigua.

... i inclou el gag Mag Lari Dancing in the Rain!



_arts escèniques_4

En una París ferida, immersa en el caos, sota les 
bombes, Julie ofereix casa seva a un jove que 
l’enfrontarà als seus prejudicis.

La por fa que a l’interior de l’apartament es 
succeeixin silencis, confessions, tendresa, 
mentides...



_arts escèniques_5

Dues parelles d'amics queden per fer un escape 
room al barri d'Hostafrancs, on recentment s'ha 
trobat, en un contenidor, el cadàver d'un home 
esquarterat... 

Pensen en passar estona divertida, posant a 
prova la seva intel·ligència...

El joc es convertirà en un infern que posarà a 
prova la seva amistat fins a límits insospitats.

Una comèdia de por!



_arts escèniques_6

Compagnie

Philippe Genty



_circ

Festival 

internacional 

de Pallasses 



_dansa
Sol Picó s’ha convertit en una de les coreògrafes 
i ballarines més heterodoxes de l’escena 
contemporània espanyola. Ha estat guardonada 
amb nombrosos premis: entre ells, 10 Premis 
Max (en disciplines com millor coreografia, millor 
espectacle de dansa..), el Premi Nacional de 
Dansa de Catalunya, el Premi Ciutat de 
Barcelona, el Premio Nacional de Danza del 
Ministerio de Cultura (en la modalitat de creació), 
un Premi FAD...

Sol Picó presentarà el seu espectacle Bésame el 
Cactus el 13 d’abril, Dia Internacional del Petó



_dansa_2
Brodas Bros és una formació de hip hop, dansa i 
cultura urbana, pionera en portar espectacles 
urbans a grans teatres internacionals. Més de 
200.000 espectadors els avalen. Han guanyat el 
campionat del món SDK, l’Eurobattles 2012 i 
Justabout Spain en nombroses ocasions. 

Per al SOW, Brodas Bros proposen diferents 
formats flexibles; des de microcàpsules de dansa 
en exteriors, recollint els millors moments dels 
seus diferents shows (Brodas  bros, Concierto 
concepto, 4hermanos, Br2, Vibra), fins a 
muntatge sobre escenari, basat en dansa amb 
aigua i creat ad hoc per a ser estrenats a 
Andorra.



_dansa_3

Compañía Nacional de Danza

Dirigida actualment per Joaquín de Luz, a qui 
van precedir noms com Nacho Duato o Víctor 
Ullate, la CND porta 40 anys proposant noves 
coreografies, investigant i difonent la dansa 
per tot el món. 

Està considerada una de les més punteres, 
creatives, innovadores i agoserades 
companyies de dansa existents, i amb una 
qualitat i exigència tècniques insuperables.



_música

Actriu, compositora, cantant i multi 
instrumentista, Björk ha esdevingut una icona 
de la música experimental a tot el món.

Tot un univers de imatge, so i estètic creat per 
ella, que va revolucionar completament l’escena 
musical en totes les seves vessants.

4 Premis Brit, 4 MTV Video Music Awards, 3 Uk 
Music Video Awards, un Óscar, un Globus d’Or...



_música i dansa
Són el grup de percussió, ritme i dansa més 
important del món.
Aplaudits per més de 8 milions d’espectadors.

El seu nou espectacle “Rumba!”, ha elegit la 
música de ESTOPA com a banda sonora i com a 
fil narratiu. 
Un veritable miracle rítmic i visual.



_música_3

Cantant, percussionista, compositor i 
productor musical. 

El propi Carlinhos ha aclarit que el 
seu nom ret homenatge a Henry 
"Box" Brown, un 
esclau afroamericà que va 
aconseguir la seva llibertat fent-se 
enviar per correu a un estat 
abolicionista, amagat dins 
d’una caixa de fusta.

Carlinhos Brown



_música i dansa

OROZCO UNPLUGGED SOW ANDORRA



Organització francesa que porta el millor de l’escena 
electrònica mundial i ho transmet live en escenaris 
increïbles que donen la volta al món.
Després, ho pengen al seu canal de Youtube.
Vitalic, Amelie Lens, Romulus, Carl Cox, Dubfire, Zhu, 
Solomun....

_música_4



_música_5

Daft Punk

2 cellos

Ara Malikian

Ed SheranAlicia Keys

Too many DJs



_música
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_audiovisual i posicionament

Making of 



_audiovisual

UNESCO: 50 anys, 50 
pel·lícules sobre l’aigua

Cicle a les sales de cinema



_experiencial

FocusXperience crea exposicions immersives 
dirigides a tots els públics. 

Són propostes visuals úniques projectades 
en format 360º i de gran qualitat tecnològica.

Les exposicions digitals poden fer viatjar 
en el temps i/o l’espai, a una realitat 
augmentada on tot pot cobrar vida i 
transformar-se. 

Proposarem a FEDA i/o al Centre 
d’Interpretació de l’Aigua i del Madriu, de 
copresentar cada any una exposició 
immersiva basada en un dels 6 grans 
blocs temàtics que proposa la UNESCO 
sobre l’aigua.  



6 àrees temàtiques del PHI

1. Els desastres relacionats amb l’aigua i els canvis hidrològics

2. L’educació en matèria d’aigua, clau per a la seguretat hídrica

3. Les aigües subterrànies en un medi ambient canviant

4. Abordar l’escassetat i la qualitat de l’aigua 

5. L’aigua i els assentaments humans del futur

6. Eco hidrologia per a un món sostenible



_experiencial_2

Un joc d’aventura físic i 
mental basat en tancar a 
un grup de jugadors dins 
d’un espai, on hauran de 
resoldre enigmes i 
trencaclosques de tota 
mena per anar reconstruint 
una història que els hi 
permeti escapar abans que 
s’aturi la contrarellotge 
(normalment 60’).

Espai i escenografia 
màximament ambientats 
entorn de la història.

Investigadors del CENMA han descobert un submarí al llac d’Engolasters... 
És el Nautilus del Capità Nemo!!!! 

¿Cóm ha arribat a Andorra? Quins secrets s’hi amaguen? 

The Sounds of Water 
Escape Room



FocusXperience crea experiències participatives 360º en espais
singulars on tot pot canviar i sorprendre. Es dinamiten els límits
entre artista i espectador, entre escenari i realitat.

_cine experience a Caldea

FocusXperience són 
narradors de històries, 
inventors, exploradors, 
creadors de somnis, 
fanàtics del cinema 
i l’art, tots ells 
alimentats pel desig 
de fer reviure 
situacions del món del 
cinema o les sèries. 



_cinema al Palau de Gel

FocusXperience són narradors de històries, inventors, exploradors, creadors de somnis, 
fanàtics del cinema i l’art, tots ells alimentats pel desig de fer reviure situacions 
del món del cinema o les sèries. 



_arts visuals

Es proposarà retre un 
Homenatge a Christo



_arts visuals_2

Homenatge a Christo



_arts visuals i plàstiques_3

Acció conjunta (ruta) de les galeries d’Andorra

L’Art Camp Andorra Colors per al planeta és una trobada d’artistes pintors de diferents països, 
que es reuneixen cada 2 anys des del 2008.

10 dies de tallers i d’intercanvis artístics, amb l’objectiu de forjar una cultura del diàleg i 
facilitar, mitjançant l’art, l’intercanvi dels valors per a una cultura de la pau que defensa la 
Unesco.

Des que es va crear ha acollit prop de 200 artistes de tots els continents.

Toca al 2021 i organitza una exposició itinerant per Andorra.



_esports

L’esport és un valor nacional de primer ordre, i sempre està a 
Andorra en diàleg amb qualsevol acció de la societat.

Per això es proposa que l’Oficina del SOW tingui un representant 
del món de l’esport andorrà, com Gemma Riu, que coordini 
i contribueixi a integrar la programació esportiva amb la cultural, 
alhora que fa de pont amb l’Andorra Esports Clúster.

Unificació de la programació esportiva.

El SOW pot ser un argument que reforci la celebració dels 
Jocs dels Petits Estats d’Europa a Andorra.



_esports, cultura i marca Andorra



_país de youtubers
Proposta de que els YOUTUBERS, el Dia Internacional de Internet, 
dediquin les seves emissions a Andorra, l’aigua i el SOW

Universitats i aigua: programes de foment de la recerca (ONU 6 
Blocs aigua)

Càpsules d’història IEA
Arxiu Andorrà: Exposició fotogràfica història d’Andorra i l’aigua

_conferències i pensament

_literatura i món del llibre

_educació i universitats

_patrimoni i història



_entitats i institucions andorranes

Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco: col·labora cada any amb el Comú d’Andorra la 
Vella en la celebració del Dia Mundial de la Diversitat cultural

Cercle de les Arts i les Lletres Principat d’Andorra



IEA CENMA_investigació sobre la neu



_aigua, RSC i patrocinis

Només alguns exemples...

AND.Water



_aigua, RSC i patrocinis



_aigua, RSC i patrocinis_2



_bureau organització 

Oficina                    ANDORRA:

• Gestió, programació i coordinació general 

• Proveïdor de continguts culturals
• Management d’espectacles: propis i 

distribució
• Producció i infraestructura tècnica generals
• Estratègia de cerca de patrocinis

• Ticketing
• Estratègia de Comunicació
• Branding i brand management marca Andorra

Director artístic SOW:                                   
una andorrana programa, coordina i integra 
l’agenda cultural andorrana amb la 
programació SOW: Ester Nadal

Coordinació SOW Esports:                           
una andorrana de l’esport, Gemma Riu

Campanya de comunicació SOW: Àlex Teres



_producció i infraestructura tècnica
La divisió Focus Infraestructura està formada per un equip de professionals altament 
qualificats i experts en dissenyar, assessorar, proveir de tot el material tècnic i 
d’escenografia, i responsabilitzar-se del muntatge integral de produccions teatrals, 
gires, actes institucionals, esdeveniments multitudinaris....

La flota pròpia aporta valor afegit, agilitat, simplifica la logística i garanteix coordinació entre els equips. 
El servei de infraestructures i serveis tècnics de Focus es garantia de qualitat, tranquil·litat i bon servei.





_corporate







_comportament
en negatiu



_merchandising





_corporativa
perdisciplines



_senyalètica





_claims

Snow
Show
Slow

Sow: plantar una llavor, en anglès...

Dona molt de joc!



_marca i dominis registrats

WWW.SOW.AD
SOUNDSOFWATER.AD

Comptes SOW a les xarxes socials

@soundsofwaterAndorra
@SOWandorraoficial

@SOWandorra
@soundsofwaterAD

@sowandorra
@soundsofwaterandorra

soundsofwater.com



_els 5 Principis del Place branding

Singularitat
El programari del SOW es construeix entorn d’un valor que, alhora que és universal, distingeix a 
Andorra enfront a d’altres llocs competidors. 

Autenticitat
Una característica sòlida d’Andorra, inspirada en la seva identitat, història i caràcter.
És un valor essencial de l'experiència Andorra i se’n deriven promeses que es poden complir.

Dissenya una experiència de lloc autèntica i alhora proposa imatges a projectar als mercats 
rellevants.

Memorable
Fa que l’experiència tinguda quedi a la ment i al cor.



_els 5 Principis del Place branding_2

Co-Creació

SOW suma esforços amb els clusters d’educació, universitats i esport, nuclears en la cultura 
de la societat andorrana, per involucrar i atreure audiències objectiu com són el públic 
internacional i els joves. 

SOW té programació ad hoc i continguts d’interès relacionats amb els seus targets objectiu:  
les TIC, Salud, Esport, professions creatives, sector de la sostenibilitat...

L’oficina SOW treballarà en coordinació i buscant assolir els interessos dels diferents 
Ministeris, les Parròquies, i les institucions andorranes com Actua, l’IEA,... buscant 
garantir eficiència i evitar overlapping.

SOW aportarà unitat, tant a nivell intern com internacional.



_els 5 Principis del Place branding_3

Place Making

Una bona marca-lloc ha saber aprofitar i comptar amb el suport de les estratègies, les 
innovacions, els esdeveniments, les estructures, les inversions i les accions simbòliques.

SOW, a banda de tenir un bon logo, uns bons continguts, un bon claim i potencial per ser llançat 
amb una campanya intel·ligent, és una estratègia integral pensada per fer marca-país, 
experiència-país i captar l’atenció i el cor dels visitants. 

SOW s’alinea amb els continguts d’Andorra i alhora busca potenciar el comportament de la 
marca, identificant l’experiència-país amb arguments per reforçar la celebració 
d’esdeveniments internacionals com la Cimera Iberoamericana.



_els 5 Principis del Place branding_4

Place Making

Convé que l’estratègia de comunicació i la de marca vagin de la mà, per reforçar-se i fer 
que tots els agents implicats (empreses, proveïdors, mitjans, actors...) estiguin On Brand.

Convé aprofitar el missatge seriós i la bona imatge que ha donat Andorra amb la gestió 
del Covid, i vincular-hi estratègicament el discurs de l’aigua. 

La bona gestió del Covid també sembla haver produït en la societat andorrana una onada 
d’autoestima responsable i de sentiment de país que pot tenir la seva continuïtat amb els 
objectius i la proposta global del Sounds of Water Primavera Season.



_gadget

Ampolla esportiva 
amb altaveu 
bluetooth






