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EL GRUP DE TEATRE DE L’ESPAI, DE LA FUNDACIÓ CRÈDIT ANDORRÀ,
REPRESENTARÀ L’OBRA DE TEATRE ‘ESCENES VALENT(IN)ES’
• La Fundació Crèdit Andorrà oferirà també un taller d’alimentació per aprendre a llegir
les etiquetes dirigit a persones de més de 60 anys

Andorra la Vella, 11 de febrer de 2019.
El grup de teatre format pels usuaris de L’espai de la Fundació Crèdit Andorrà oferirà dijous
dia 14 de febrer una representació de l’obra Escenes Valent(in)es, sota la direcció de Joan
Hernández. L’obra consta d’escenes d’autors diversos que fan reflexionar sobre l’amor i el
desamor, les pors i els desitjos. Totes elles amb clau de comèdia i amb un humor àcid, però
divertit, que conviden a pensar en les relacions al llarg del temps. L’obra de teatre tindrà lloc
a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany a les 19 h.
La Fundació Crèdit Andorrà organitza també un taller dirigit als usuaris de L’espai per
aprendre a llegir les etiquetes. L’objectiu és que els participants entenguin els ingredients,
valor nutricional propietats i origen, i puguin interpretar aquesta informació per menjar millor.
Aquesta activitat tindrà lloc el dimecres 13 de febrer, a les 16.30 h a L’espai.
Per poder participar en qualsevol d’aquestes activitats les persones interessades s’han
d’inscriure a L’espai (carrer Josep Viladomat, 17, 1r pis, d’Escaldes-Engordany) o bé al
telèfon al 86 80 25.

Programa d’activitats per a la gent gran
La Fundació Crèdit Andorrà organitza aquestes activitats amb l’objectiu de posar a disposició
de la gent gran eines que els permetin assolir un major benestar. La finalitat última és que no
quedin aïllades de la realitat social que els envolta i puguin gaudir dels beneficis de les noves
tecnologies, així com dels nous coneixements que van sorgint en àmbits com la salut,
l’economia, la història i la cultura, entre d’altres. Tots els cursos i tallers estan pensats per
donar resposta a les inquietuds de les persones més grans de 60 anys.
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