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La Trobada Empresarial
al Pirineu celebra la 25a edició
Patrocinada per Crèdit Andorrà, tractarà sobre noves
tecnologies, sectors emergents, emprenedoria 		
i competitivitat, entre altres temes d’economia i empresa

La 25a Trobada Empresarial al Pirineu, una de
les jornades econòmiques més rellevants de
Catalunya, celebrarà els seus 25 anys a la Seu
d’Urgell els dies 12 i 13 de juny. Organitzada
per l’Associació Trobada Empresarial al Pirineu
té, un any més, el patrocini de Crèdit Andorrà.
La Trobada porta per títol 25 anys avançant
junts, 25 anys fent empresa i versarà sobre emprenedoria, noves tecnologies i sectors emergents amb més potencial de creixement. Els
valors i les habilitats directives, la innovació, la
internacionalització, la competitivitat, l’entorn
econòmic i financer, la confiança empresarial
i la sostenibilitat centraran les diferents taules
rodones i les conferències que durant dos dies
convidaran al debat i a la reflexió. Hi participaran destacats ponents del món econòmic,

polític i acadèmic. L’acte inaugural anirà a
càrrec d’Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya. El programa també inclou
conferències de Luis Rojas Marcos, professor
de Psiquiatria de la Universitat de Nova York;
Xavier Sala Martín, catedràtic d’Economia a la
Universitat de Colúmbia, i José María Gay de
Liébana, professor titular d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona,
entre d’altres. A les taules rodones hi participaran diversos directors i presidents d’empreses
catalanes destacades, advocats, catedràtics,
professors, polítics i periodistes.
Dies: 12 i 13 de juny
Lloc: sala Sant Domènec. La Seu d’Urgell
Informació i inscripcions: 			
www.trobadaalpirineu.com

Estudi sobre les
negociacions entre
Andorra i la UE
Crèdit Andorrà ha editat l’estudi Noves negociacions entre Andorra i la Unió Europea. Cap
a un acord d’associació sobre la participació al
Mercat Interior Europeu i la revisió de l’Acord
sobre fiscalitat de l’estalvi. Situació a final de
2013 de Víctor Pou, professor de l’IESE.
La publicació ofereix –per primera vegada des
d’una perspectiva sincrònica– la tercera fase
d’acostament gradual d’Andorra a la UE, en una
estratègia que l’autor qualifica d’asimptòtica (és
a dir, que tendeix a la confluència però sense
arribar a l’adhesió plena). Aquest procés apunta
en dues direccions, independents l’una de l’altra,
però que coincideixen en el temps: la primera
porta cap a l’accés progressiu al Mercat Interior
Europeu; la segona s’emmarca en la revisió de
l’Acord sobre fiscalitat de l’estalvi del 2004.

Via T per viatjar
més de pressa
Crèdit Andorrà recorda que els clients tenen a
la seva disposició la targeta Via T, un mitjà de
pagament dinàmic de peatges a les autopistes d’Espanya i Portugal, que permet fer servir
carrils exclusius i no haver de detenir-se ni fer
cues als peatges, per gaudir d’un viatge més
còmode i segur.
Com que no disposa d’una banda magnètica
que en permeti la duplicació, la Via T assegura
als usuaris que no se’n farà un ús fraudulent. A
més, un client amb més d’un vehicle pot utilitzar
el mateix dispositiu.
El càrrec d’aquest producte es fa igual que una
targeta de crèdit, l’últim dia del mes.
Més informació: www.creditandorra.ad
o www.viat.es
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Activitats per
a la gent gran

Últimes notícies

Premi Internacional Calvó Armengol

Aquest mes es faran les activitats següents:

Ruta per la vall d’Enclar i Sant Vicenç
Activitat del programa Envelliment saludable.
Tindrà lloc el 17 de juny, a les 10 h.
Inscripcions: telèfon 868 025.
Representació del grup de teatre de L’espai
Adaptació de l’obra Besos de Carles Alberola i Roberto García. Tindrà lloc el 18 de
juny, a les 19 h, a la sala d’actes del Comú
d’Escaldes-Engordany.

El dia 7 de juny, a les 20 h, a l’Auditori Enric Granados de Lleida, l’ONCA actuarà amb el Cor de
Cambra de l’Auditori de Lleida, dirigits pel jove i
reconegut director Xavier Puig. El programa girarà entorn d’obres de Händel per a contratenor
i baríton amb cor i orquestra, i tindrà el seu punt
àlgid en el Te Deum en re major, HWV 280.
Aquest mateix concert es farà el dia 11 de juny, a
les 20.30 h, a la Sala Prat del Roure d’EscaldesEngordany, amb motiu de la celebració del Dia
de la parròquia. L’entrada serà lliure.
El dia 20 de juny, a les 21 h, a l’església de Sant
Miquel d’Encamp, amb motiu de la Festa del poble d’Encamp, un duo de violí i viola, format pels
músics de l’ONCA Àlex Arajol i Sílvia Garcia, interpretarà obres de compositors com W. A. Mozart,
L. Mozart, M. Haydn i J. M. Haydn. Entrada lliure.

Conferència sobre salut
La Fundació Crèdit Andorrà organitza la conferència «Salut i malaltia, un fràgil equilibri. Escoltem els
missatges del nostre cos?», a càrrec de la doctora
Carme Mombiedro, metgessa de l’esport, especialista en biologia del comportament i neurociències i exbecària de la Fundació Crèdit Andorrà.
A l’hora de valorar un diagnòstic, molt sovint ometem el fet que les emocions provoquen canvis
fisiològics i ens centrem massa a buscar una anomalia estructural que sigui objectivable.
Aprendre a escoltar el nostre cos ens serà molt útil per
saber què hi ha al darrere de cada símptoma i podrem prendre consciència de fins a quin punt som
responsables de l’origen de les nostres malalties.
Dia: 4 de juny, a les 19 h
Lloc: edifici Crèdit Centre

la Universitat de Harvard i és codirector del Public
Economics Program del National Bureau of Economic Research (NBER).
El Premi Internacional Calvó Armengol va ser instituït l’any 2008 en memòria del jove investigador
andorrà i exbecari de la Fundació Antoni Calvó Armengol. Té periodicitat biennal i distingeix un economista o científic social menor de 40 anys per les
seves contribucions a l’estudi de les interaccions
socials. La primera edició, el 2009, va reconèixer la
tasca investigadora de la professora Esther Duflo,
i en la segona edició, el 2011, el reconeixement va
ser per al professor Roland Fryer.

Avantatges de la
targeta ACA Master

Andorra Ultra Trail
Vallnord

Crèdit Andorrà té a disposició dels clients socis
de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) la targeta
de crèdit ACA Master, que a banda de permetre
fer pagaments i disposar de diners en efectiu en
qualsevol caixer automàtic, incorpora una assegurança que dóna cobertura d’assistència en viatge,
d’accident i d’ús fraudulent. Amb la targeta ACA
Master es poden obtenir descomptes i avantatges molt atractius als més de 8.000 establiments
d’Espanya i Andorra associats a la xarxa RACC.
La targeta ofereix un 2% de descompte en carburants i articles de consum comprats a les botigues de la xarxa d’estacions de servei Cepsa,
Elf i Repsol del país; un descompte del 15% a
Naturlàndia, i descomptes al pàrquing VIP de
l’aeroport de Barcelona: un 5% per a estades
inferiors a dos dies i un 15% per a estades superiors a dos dies.
Més informació: www.creditandorra.ad
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L’Andorra Ultra Trail Vallnord d’enguany consta
de quatre curses: la Ronda dels Cims (170 km),
la Mític (112 km), que forma part del campionat
Skyrunner® National Series de la Federació Internacional de Skyrunning, la Celestrail (83 km)
i la Marató dels Cims (42,5 km), i d’una marxa:
la Solidaritrail (10 km). Tres dies de curses per
recórrer el país i admirar-lo. Es preveu la participació d’almenys 34 països dels 5 continents.
Crèdit Andorrà hi dóna suport des que es va
crear el 2009.
Dies: del 10 al 13 de juliol
Inscripcions i voluntariat:
www.andorraultratrail.org
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Orquestra Nacional
Clàssica d’Andorra

El professor Raj Chetty, de la Universitat de Harvard, ha estat el premiat en la tercera edició del
Premi Internacional Calvó Armengol, guardó que
atorguen el Govern d’Andorra, la Fundació Crèdit
Andorrà i la Barcelona GSE. L’acte de lliurament va
tenir lloc aquest mes de maig a Andorra.
La recerca recent de Chetty analitza la mobilitat
social als EUA dels infants provinents de famílies
de nivell econòmic baix. Se centra en la igualtat
d’oportunitats i en com es poden donar més possibilitats d’èxit als infants d’entorns desfavorits.
El professor Raj Chetty ocupa actualment la
càtedra d’Economia William Henry Bloomberg a

