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Nou portal web de Crèdit Andorrà
Les pàgines tenen un disseny més modern i uns continguts actualitzats
Els nous webs de Crèdit Andorrà incorporen
les tendències més actuals en disseny i tecnologia web amb l’objectiu d’oferir a l’usuari
una navegació més fàcil, dinàmica i intuïtiva. En concret, el portal de banca comercial
www.creditandorra.ad pretén satisfer la necessitat d’informació dels particulars, les empreses i els comerços i professionals, mitjançant
una nova distribució segmentada del contingut. També ofereix informació especialitzada
per a famílies, joves i infants.
Una altra novetat destacable és que l’usuari
que es vulgui fer client de Crèdit Andorrà ho
podrà fer directament des del web, a través de
la secció «alta client» que s’ha creat a aquest
efecte. Amb aquesta millora, el banc vol facilitar al nou client qualsevol procediment de

tramitació perquè el pugui fer còmodament i
sense haver de desplaçar-se a l’oficina.
D’altra banda, l’usuari continuarà tenint accés
directe a l’e-Crèdit, el servei de banca per internet de Crèdit Andorrà, per fer consultes i
operacions.
Finalment, a banda de presentar també els
seus productes i serveis principals, el nou
web de banca comercial disposa d’una secció de notícies amb la idea d’aportar al client
informació d’actualitat sobre el banc i el sector financer. Per ampliar aquesta informació,
l’usuari es podrà adreçar al web del Grup
www.creditandorragroup.com, actualitzat fa
poc, i consultar la Sala de Comunicació amb
contingut actual de notícies, publicacions,
imatges i vídeos de Crèdit Andorrà.

Conferència a càrrec de Francesc Torralba
sobre el procés de la presa de decisions

22a edició del
Trofeu Borrufa

La Fundació Crèdit Andorrà organitza la conferència «L’art de prendre decisions», a càrrec de Francesc Torralba, filòsof i teòleg.
Al llarg de les nostres vides ens trobem en situacions en què hem de prendre decisions personals
i professionals. Com ens afecta la presa de decisions en situacions complexes? Com podem saber quina és la millor decisió? I si la decisió presa
és l’encertada?
Francesc Torralba facilitarà les claus imprescindibles per saber escollir l’opció més encertada en
la nostra vida quotidiana. Fer bones eleccions,
saber separar bé, és un signe d’intel·ligència i una
forma de retroalimentar-la.
Dia i hora: 30 de gener, a les 19 h
Lloc: Crèdit Centre, 3a planta

Del 27 al 30 de gener tindrà lloc la 22a edició
del Trofeu Borrufa al sector Arcalís de Vallnord. El
Borrufa és una competició internacional d’esquí
alpí per a joves esportistes entre 13 i 16 anys,
que té un reconeixement important en el sector.
Crèdit Andorrà en serà patrocinador un any més,
amb la voluntat de fomentar l’esport de base i de
donar suport al sector de la neu, un dels principals motors socials i econòmics del país.
Més informació: www.borrufa.ad
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Conferència sobre el
La Fundació Crèdit Andorrà inicia una nova
sector del turisme avui temporada d’activitats per a la gent gran
S’oferirà una visió global i també
el cas específic d’Andorra

Al mes de gener hi haurà cursos d’informàtica de diversos nivells,
de vídeo digital i d’edició de publicacions

Crèdit Andorrà organitza la conferència «El sector turístic avui», a càrrec de Josep-Francesc
Valls Giménez, catedràtic del Departament de
Direcció de Màrqueting d’ESADE, i d’Alain Parenteau, professor associat a l’ESTHUA i consultor en hoteleria i turisme a França.
A la conferència es donarà una visió global i
actual del turisme mundial i de les tendències i
perspectives de futur, des de les vessants espanyola i francesa, i es posarà un èmfasi especial
al cas d’Andorra.

Al gener s’enceta una nova temporada
d’activitats per a les persones més grans de 60
anys a L’espai, el centre social d’activitats i formació de la Fundació Crèdit Andorrà. Hi haurà
cursos relacionats amb les noves tecnologies,
el vídeo digital i la maquetació de publicacions.
Les persones interessades poden inscriure’s al
telèfon 86 80 25 o a les mateixes instal·lacions
de L’espai.
Les propostes per al gener són:

Dia i hora: 15 de gener, a les 19 h
Lloc: Crèdit Centre, 3a planta
Confirmació d’assistència: 88 88 88

- Curs d’iniciació a la informàtica
Conèixer l’ordinador, familiaritzar-se amb
l’entorn de Windows i escriure utilitzant el
processador de textos Word.
Del 20 de gener al 26 de febrer
Inscripcions obertes fins al 17 de gener
Dies: dilluns i dimecres, de 17 a 19 h
- Curs d’ampliació d’informàtica
Millorar la utilització dels programes informàtics i aprendre les possibilitats d’Internet,
des de la navegació bàsica fins a la recerca
d’informació avançada.
Del 21 de gener al 27 de febrer
Inscripcions obertes fins al 20 de gener
Dies: dimarts i dijous (matí o tarda)
Horari de matí: de 10 a 12 h
Horari de tarda: de 17 a 19 h
- Curs d’ampliació avançat
Aprofundir en els programes informàtics més
utilitzats de l’entorn Windows, descobrir eines indispensables en la gestió de bases de

dades i del full de càlcul i confeccionar diferents tipus de gràfics.
Del 20 de gener al 26 de febrer
Inscripcions obertes fins al 17 de gener
Dies: dilluns i dimecres, de 10 a 12 h
- Taller de vídeo digital
Descobrir l’edició de vídeos digitals mitjançant el programa PowerDirector, que permet realitzar vídeos creatius i presentacions
de fotografies com si fóssim professionals.
Del 24 de gener al 28 de març
Inscripcions obertes fins al 23 de gener
Dia: divendres, de 10 a 12 h
- Taller de maquetació de publicacions
Amb el programa Publisher s’aprendrà a
crear i maquetar diferents publicacions: butlletins, tríptics i fulls volanders, entre d’altres, i
tractar les seves respectives imatges.
Del 24 de gener al 28 de març
Inscripcions obertes fins al 23 de gener
Dia: divendres, de 16 a 18 h

L’ENA presenta ‘La casa de Bernarda Alba’
cap contacte amb el món exterior. Només la
gran, filla del primer marit de la Bernarda, pot
parlar amb el seu promès, Pepe el Romano, un
jove de la comarca més interessat en la seva
fortuna que en el seu amor. L’arribada de Pepe
desencadenarà entre les germanes tot un seguit de gelosies i passions difícils de suportar
dins dels murs de la casa.
El preu de les entrades és de 6 € i es poden
adquirir a l’Oficina de Turisme de la Massana i a
l’Oficina Nacional de Turisme d’Andorra la Vella
a partir del 31 de desembre.
Dies: 16 i 17 de gener, a les 21.30 h
Lloc: Teatre Les Fontetes de la Massana

DL: AND-181-2007

La Cia. An-danda-ra representa La casa de
Bernarda Alba, de Federico García Lorca, al
Teatre Les Fontetes de la Massana, una coproducció de l’Escena Nacional d’Andorra. En
aquesta ocasió, la companyia teatral reuneix
actrius de diferents companyies del país. Nou
dones amb molta personalitat en un treball de
matisos i subtilesa que ompliran l’escenari de
força i sentiment.
Després de la mort del seu segon marit, Bernarda Alba imposa un dol rigorós de vuit anys
a les seves cinc filles, que en la seva vida quasi
no s’han relacionat amb el sexe oposat. Durant
aquest temps no podran sortir de casa ni tenir
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