Avui
Abril de 2014

Crèditvida Integral: la primera assegurança
amb prevenció, salut i vida
Crèdit Andorrà amplia la seva oferta d’assegurances amb el nou Crèditvida Integral,
un producte contractat a través de Crèdit Assegurances SAU
Crèditvida Integral dóna cobertura en cas de
mort o invalidesa per qualsevol causa. Està
pensada per a persones que valoren viure amb
la màxima tranquil·litat oferint protecció a la
família, amb l’objectiu que estigui coberta en
cas d’imprevistos futurs. D’altra banda, quan el
client fa 65 anys rep el 25% de les primes que
ha aportat.
A més d’aquesta cobertura, Crèditvida Integral
també ofereix serveis addicionals a l’assegurat,
sense cap cost extra:
• Screening tumoral: l’assegurança cobreix
analítiques de sang específiques que detallen
diferents marcadors tumorals: pulmó, còlon,
fetge i pròstata, en el cas dels homes, i pulmó,
còlon, fetge i mama, en el cas de les dones.

Aquesta analítica ajuda l’assegurat a prevenir
aquests possibles riscos tumorals.
• Cardiocoach: és una prova mèdica que estableix el perfil de risc cardiovascular. Un equip
de professionals també presta assessorament
mèdic especialitzat en cas de problemes de cor.
• Servei d’Orientació Mèdica i Psicològica:
està disponible per telèfon. En el cas de la mèdica, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
En definitiva, aquesta assegurança ofereix serveis d’última tecnologia per ajudar a prevenir les
malalties que avui dia generen més mortalitat i a
protegir el futur de la família.
Crèditvida Integral s’acumula als altres capitals
assegurats que el client pugui tenir contractats,
sense ser excloent.

Últims protagonistes del programa Credencials

Exbecaris de la Fundació Crèdit Andorrà conversen amb reconeguts professionals
El programa Credencials que promou la Fundació Crèdit Andorrà en coproducció amb Andorra
Televisió, presenta aquest mes d’abril els últims
convidats. Cada setmana, un exbecari de la Fundació manté un diàleg directe amb un reconegut
professional del seu mateix sector i parlen de la
professió que comparteixen: els seus inicis, la
seva formació, les seves expectatives i els reptes
de futur del sector, amb l’objectiu de posar en va-

lor la tasca educativa que porta a terme la Fundació des de fa més de 25 anys, i que ha permès que
prop de 200 persones del país hagin pogut estudiar a l’estranger, gràcies a les beques que ofereix.
El programa s’emet per ATV cada dimarts a les
14.10 i a les 21.15 h, els dimecres a les 13.15 h
i els diumenges a les 21.40 h. També es podrà
consultar a creditandorragroup.com/ca/sala-decomunicacio.

01/04

Meritxell Font, diplomàtica i tècnica d’Afers Consulars i Afers Bilaterals per França al Ministeri d’Afers Exteriors del Govern d’Andorra,
i Eudald Carbonell, arqueòleg i codirector del projecte Atapuerca

08/04

Rubén Sánchez, estudiant de grau en Nutrició Humana i Dietètica i tècnic en Cuina i Serveis de Restauració i Bar, i Joan Roca,
cuiner i copropietari d’El Celler de Can Roca, considerat el millor restaurant el món
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Últimes notícies

Activitats per
a la gent gran

Pack Carnet Jove 2014

L’espai durà a terme durant el mes d’abril les
activitats següents:

Els titulars de la targeta Carnet Jove 16PUNT30
ja poden recollir el Pack Carnet Jove 2014 a la
seva oficina de Crèdit Andorrà.
Aquest any conté 91 vals de descompte en
esports, cultura, mobilitat, formació, salut, bellesa, lleure, tecnologia i serveis, que es poden
utilitzar a Andorra, Catalunya, França, Anglaterra i Alemanya.
A banda d’aquests vals, el Pack Carnet Jove
2014 ofereix informació interessant sobre avantatges financers o el Carnet Jove a Europa i

«De la Terra a la Lluna», un viatge de
Jules Verne
S’acostarà d’una manera científica la coneguda novel·la De la Terra a la Lluna, escrita
el 1865 per Jules Verne, amb un seguit de
coincidències o casualitats que més endavant van formar part de l’arribada de l’home
a la Lluna.
1 d’abril, de 16 a 18 h
El repte d’envellir. Qualitat de vida, activitat i relaxació
Es donaran a conèixer les activitats o intervencions cognitives i emocionals que milloren la nostra qualitat de vida i es posaran
en pràctica algunes tècniques de relaxació
i visualització.
8 d’abril, de 16 a 18 h
Activitat intergeneracional. Taller amb la
consola Wii

Conté 91 vals de descompte en molt diversos àmbits d’interès per als joves

consells per aconseguir avantatges en els quaranta països on opera.
Tots els joves entre 16 i 30 anys que vulguin aprofitar-se’n poden sol·licitar la targeta Carnet Jove
16PUNT30 a qualsevol oficina de Crèdit Andorrà.
A l’hora d’utilitzar els vals, caldrà presentar aquesta targeta i un document d’identificació personal.
Més informació:
88 88 88
www.creditandorra.ad
www.carnetjove.ad

Concerts de l’Orquestra Nacional Clàssica
d’Andorra
L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra actuarà en tres escenaris diferents:

· Auditori Centre Cultural de Terrassa
Concert benèfic De Bach als Beatles amb Gerard Claret, solista, i Jordi Reguant, clave, que
tindrà lloc el 4 d’abril, a les 21 h.

· Jazz & Cordes

Activitat entre padrins i néts que té per objectiu afavorir l’exercici físic moderat a través
dels jocs que ofereix la consola Wii, a més
de passar una estona agradable amb tota
la família.
Dies 23, 28 o 30 d’abril, de 16 a 17 h

Concert que interpretarà l’ONCA acompanyada
de Dick Them Trio i Laura Simó, dirigits per Josep Maria Sauret, al Palau de la Música Catalana. Serà el 10 d’abril, a les 20 h.

· Concert de Sant Jordi
Concert gratuït del cicle ONCA Bàsic, a càrrec
de Gerard Claret al violí i Andreu Riera al piano.
Tindrà lloc el 23 d’abril, a les 19 h, al Centre de
Congressos d’Andorra la Vella.

Lloc: L’espai. C/ Josep Viladomat, 17, 1r,
d’Escaldes-Engordany
Inscripcions: 86 80 25

Crèdit Andorrà, amb la col·laboració de
l’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra
(ACODA), organitza la conferència «La recuperació de l’economia: repercussions sobre el sector
immobiliari», a càrrec de Gonzalo Bernardos,
director del Màster en Assessoria i Consultoria
Immobiliària de la Universitat de Barcelona (UB)

i autor del llibre més venut a Espanya sobre el
mercat immobiliari, titulat ¿Cómo Invertir con
Éxito en el Mercado Inmobiliario?.
Gonzalo Bernardos defensa que una de les
principals claus perquè la recuperació econòmica sigui relativament ràpida és la generació
d’ocupació neta per part del sector de la cons-

trucció. Segons l’expert, aquesta generació
només serà important si per part dels governs
s’incentiva la rehabilitació.
Dia i hora: 8 d’abril, a les 18.30 h
Lloc: Crèdit Centre
Confirmació d’assistència: 88 88 88
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Conferència del professor de la UB Gonzalo Bernardos

