Avui
Març de 2014

Convocatòria de beques de la Fundació Crèdit Andorrà
El termini per presentar la sol·licitud s’acaba el 10 de juny
La Fundació Crèdit Andorrà obre el 5 de març
el termini d’informació i recepció de sol·licituds
per acollir-se a les beques que concedeix
anualment als joves d’Andorra per estudiar en
centres de tot el món. S’ofereixen quatre beques per a estudis de postgrau (màsters, doctorats o postdoctorats) en qualsevol disciplina
acadèmica.
Les persones interessades a presentar una
sol·licitud ho poden fer fins al 10 de juny. Les
bases de la convocatòria i el full de sol·licitud es
poden obtenir a la Fundació Crèdit Andorrà (edifici Crèdit Centre, Av. Meritxell, 80, d’Andorra la
Vella) i al web www.fundaciocreditandorra.ad.
El programa de beques és la primera iniciativa
que va impulsar la Fundació Crèdit Andorrà
l’any 1988, conscient que la formació de les

Crèditvida Previsió:
nou serveis
administratius
Crèditvida Previsió, producte contractat amb
Crèdit Assegurances SAU, és una assegurança
de vida que, a més de pagar una indemnització
en cas de mort, ofereix un ampli servei de defunció a l’assegurat i als seus familiars, ja que
tant els tràmits com tot el procés d’enterrament
els realitzen professionals de confiança.
Des de principis d’any, l’assegurança també inclou, de manera gratuïta, nous serveis administratius per tal d’alliberar les famílies de totes les
gestions que s’han de dur a terme en cas d’una
defunció: tràmits al Registre Civil, comunals, a
la CASS o a l’ambaixada; últimes voluntats i traducció de documents.
Més informació: 88 88 88

persones és un element essencial per al progrés social, econòmic i cultural. Amb l’objectiu
de contribuir a crear una societat oberta i moderna com és l’Andorra actual, es va treballar

des del primer moment perquè l’educació fos
motor generador de l’Andorra de futur. Des de
llavors s’han atorgat 179 beques.
Més informació: 88 88 80

Nous protagonistes al programa ‘Credencials’
El programa Credencials que promou la Fundació Crèdit Andorrà en coproducció amb
Andorra Televisió té vuit nous protagonistes
aquest mes. Cada setmana, dos convidats
parlen de la professió que comparteixen: els
seus inicis, la seva formació i els reptes de futur, amb l’objectiu de posar en valor la tasca
educativa que porta a terme la Fundació, i que

ha permès que prop de 200 joves hagin estudiat a l’estranger, gràcies a una beca.
El programa s’emet per Andorra Televisió cada
dimarts, fins al 15 d’abril, a les 14.10 h i a les
21.15 h, els dimecres a les 13.15 h i els diumenges a les 21.40 h. També es pot consultar a
creditandorragroup.com/ca/sala-de-comunicacio.
Aquest mes de març els protagonistes són:
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Activitats per a la
gent gran

L’espai durà a terme durant el mes de març les
activitats següents:
Taller de Facebook
Del 5 de març al 19 de març
Dies: dilluns i dimecres (matí o tarda)
Horari de matí: de 10 a 12 h
Horari de tarda: de 17 a 19 h
Taller de Smartphone i tauleta tàctil
Del 24 de març al 16 d’abril
Dies: dilluns i dimecres (matí o tarda)
Horari de matí: de 10 a 12 h
Horari de tarda: de 17 a 19 h
Xerrada «Prevenció de la lumbàlgia»
Emmarcada en el programa ‘Envelliment saludable’, es presentaran quines són les causes de la lumbàlgia i com la podem prevenir i
s’explicarà com hem d’utilitzar correctament
la columna vertebral i com li podem donar
flexibilitat i resistència.
11 de març, de 16.30 a 18.30 h

Últimes notícies

Guanyador de la campanya ‘Benvingut’
Alexandre Moldes Vilaró és el guanyador del
sorteig de 6.000 euros de la campanya «Benvingut» del mes de gener, amb la qual Crèdit
Andorrà vol premiar les persones que domiciliïn la nòmina al banc i agrair la confiança i la
fidelitat dels qui ja la hi tenen i porten al banc

alguna persona nova que ho faci. Les persones que hagin participat i no hagin estat premiades, tindran aquest mes de març l’última
oportunitat de guanyar.
Més informació de les bases del sorteig:
www.creditandorra.ad

ElectroSnow
Hi seran alguns dels millors DJ internacionals
La segona edició a Andorra de l’ElectroSnow,
el festival de música electrònica en què participen alguns dels millors DJ internacionals, tindrà lloc aquest mes a l’aparcament del Tarter.
S’espera que hi participin Ricardo Villalobos,
Simian Mobile Disco, Max Cooper o Sonja
Moonear, entre d’altres.
Les entrades ja estan a la venda a través del
portal www.electrosnow.com. Aquest any, els
preus s’han rebaixat i són de 20 € per una nit

i de 35 € els dos dies. Els clients que facin
la compra amb una targeta de Crèdit Andorrà
tindran un 20% de descompte.
El festival forma part de les activitats organitzades amb motiu de la 10a edició de la competició
Grandvalira Total Fight, que es durà a terme a
l’snowpark del Tarter del 27 de març al 5 d’abril.
Dies: 28 i 29 de març
Més informació i venda d’entrades:
www.electrosnow.com

Concerts de la Fundació Orquestra Nacional
Clàssica d’Andorra

Inscripcions: 86 80 25

Grandvalira tornarà a ser l’escenari de l’alta
competició, ja que acollirà per primer cop les
finals de la Copa d’Europa masculina i femenina d’esquí alpí, en les disciplines d’eslàlom,
eslàlom gegant, descens i supergegant, a les
pistes Avet del sector de Soldeu i Àliga del sector del Tarter. Crèdit Andorrà n’és un dels patrocinadors oficials.
Dies: del 10 al 16 de març
Més informació: www.grandvalira.com

· Concert de la Constitució

· Palau de la Música Catalana

El divendres 14 de març, a les 12 h, al vestíbul del Consell General, tindrà lloc el tradicional
Concert de la Constitució.
Anirà a càrrec d’un quartet de corda de l’ONCA
i se centrarà en el repertori en temps del Manual Digest, amb música de Georg Philipp
Telemann (1681-1767), Francesco Geminiani
(1687-1762), Luigi Boccherini (1743-1805) i
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).
El Manual Digest d’Antoni Fiter i Rossell es pot
considerar un reflex andorrà de la nova mentalitat del segle XVIII. Aquesta proposta pretén
sonoritzar aquest moment en el qual hi hagué
un canvi en l’estil compositiu.
El concert és d’entrada lliure.

El dijous 20 de març, a les 20 h, l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, Cristian Ifrim (viola) i
el Cor Jove de l’Orfeó Català seran els protagonistes del Petit Palau, amb el concert Compositors catalans (1914-2014).
En ocasió del centenari del naixement de Lluís
Benejam, en recuperem el Concerto grosso. Al
seu costat, música de compositors com Brotons amb el Concert per a viola i orquestra,
Guinovart, i l’estrena d’un fragment de l’òpera
oratori Sky Disc d’Humet, compositor resident
del Palau.
El preu de les entrades és de 13 euros i es poden adquirir a les taquilles del Palau de la Música Catalana, de dilluns a dissabte, de 9 a 21 h.
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