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Crèdit Andorrà tanca el 2013
amb un resultat net consolidat
de 71,24 milions d’euros

Evolució de l’estructura
de l’Alta Direcció de
Crèdit Andorrà

resultat net consolidat de 71,24 milions d’euros.
Crèdit Andorrà és la primera entitat del país
que rep la distinció de millor banc d’Andorra en
banca privada el 2013, un guardó que atorga

El Grup Crèdit Andorrà ha continuat sent el
2013 el referent del sector al país, amb un volum de negoci de 15.472 milions d’euros (un
7,36% més que el 2012) i uns recursos gestionats de clients de 12.418 milions d’euros
(un 9,82% més). Malgrat l’entorn complex, ha
mantingut la inversió creditícia, que ha estat de
3.053 milions d’euros.
Aquestes xifres es tradueixen en unes magnituds sòlides, amb una ràtio de solvència del
19,14% –gairebé el doble del mínim legal exigit,
del 10%– i una ràtio de liquiditat del 59,89% –el
mínim legal és del 40%–, que evidencien la fortalesa de Crèdit Andorrà. L’activitat de negoci
també ha estat positiva, amb un marge ordinari
de 227,92 milions d’euros, un 16,50% més que
l’exercici anterior. Crèdit Andorrà ha obtingut un

anualment el grup Financial Times a través de
les publicacions The Banker i PWM. Altres reconeixements continuen avalant l’aposta per uns
estàndards de qualitat òptims. Ho confirma el
manteniment de les qualificacions de Fitch Ratings, amb un ràting a llarg termini A- i un a curt
termini F2, i de la posició capdavantera entre
els bancs d’Andorra en el rànquing Top 1000,
que elabora anualment The Banker en funció de
la capitalització. Crèdit Andorrà hi ocupa el lloc
778, la primera posició dels bancs d’Andorra.
El banc és un dels referents econòmics i socials
d’Andorra. A través de la política d’RSC i de la
Fundació Crèdit Andorrà es treballa contínuament per estar al servei del país i de les persones. Aquest any ha mantingut la inversió en
la societat andorrana, amb una aportació de 2
milions d’euros, el 2,79% dels beneficis.

El Consell d’Administració de Crèdit Andorrà, en la
seva sessió del 25 de març, va acordar modificar
l’estructura de l’Alta Direcció del banc. Josep Peralba Duró, fins ara conseller delegat i director general, deixa les funcions de director general i continua
com a conseller delegat exercint les competències
pròpies de supervisió i control delegades pel Consell d’Administració i definint les línies estratègiques
i el creixement del Grup. Xavier Cornella ha estat
nomenat nou director general del Grup Crèdit Andorrà. Cornella es va incorporar l’any 2003 com a
director de l’Àrea Financera i fins ara ha assumit les
responsabilitats de director general adjunt de Negoci i de director general de Negoci.

Conferència sobre noves eines i possibilitats terapèutiques en la diabetis
La Fundació Crèdit Andorrà i l’Associació de
Diabètics d’Andorra organitzen la conferència «Noves eines i possibilitats terapèutiques
en la diabetis. La bomba d’insulina», a càrrec
d’Ignacio Díez López, doctor en pediatria,
endocrinòleg, nutricionista infantil i educador

en diabetis mellitus. Què és i com funciona
una bomba d’insulina? Quins tipus d’infusors
d’insulina existeixen? Per què es recomana
el tractament amb ISCI? Quins són els seus
avantatges?
En aquesta conferència, emmarcada en la línia

de treball La salut al dia, es respondran aquestes i altres qüestions sobre noves teràpies que
poden ajudar a millorar la qualitat de vida de
les persones amb diabetis.
Dia i hora: 9 de maig, a les 19 h
Lloc: Crèdit Centre
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Activitats per
a la gent gran

El 5 de maig s’inicia a L’espai una nova edició dels cursos d’informàtica. La proposta inclou cursos d’iniciació, d’ampliació i de nivell
avançat, un taller de creació de blogs i un altre
de fotografia digital.
Paral·lelament, en el marc del programa Envelliment saludable, tindran lloc les conferències
«Les estacions i els aliments de temporada» (13
de maig) i «Fer front a la incontinència» (20 de
maig).
Inscripcions: 86 80 25

Orquestra Nacional
Clàssica d’Andorra
Aquest mes de maig hi ha programades dues
activitats musicals:
Quartet per l’art: a la sala d’armes del
Museu Casa d’Areny-Plandolit.
Dia: 24 de maig (Dia dels museus), a les
20 h
La capsa de les llavors: a l’Auditori
Nacional d’Andorra. Concert familiar de
La Maquineta Produccions, amb Jordi Claret (violoncel) i Susanna Barranco
(contacontes). Destinat als infants menors de 6 anys.
Dia: 31 de maig, a les 12 h i a les 16.30 h
(dues sessions)
Entrada lliure

Últimes notícies

25è aniversari de Banco Alcalá
Exposició del fons d’art de Crèdit Andorrà
Banco Alcalá, entitat de banca privada a Espanya del Grup Crèdit Andorrà, celebra aquest
any el 25è aniversari. Fundada l’any 1989, ofereix serveis de gestió global per a clients institucionals i grans patrimonis.
Per celebrar l’efemèride, Banco Alcalá ha organitzat una exposició a la Fundación Carlos de
Amberes de Madrid que mostra una col·lecció
d’obres representatives de l’escola de París i de
rellotges singulars que integren el fons d’art de
Crèdit Andorrà.
Dies: del 20 de maig a l’1 de juny
Lloc: Claudio Coello, 99, Madrid

Conferència a l’IESE de Barcelona
L’escola de negocis IESE de Barcelona acollirà
la conferència «Planificació de les operacions
internacionals, actualitat institucional i nou règim del Principat d’Andorra», a càrrec de Luis
Viñuales, soci coordinador de la pràctica fiscal
del bufet d’advocats Uría Menéndez a Barcelona. La conferència analitzarà les iniciatives en
curs de l’OCDE i la UE, el seu impacte en la
planificació fiscal internacional i les particulari-

tats que ofereix el nou marc fiscal i d’inversions
estrangeres del Principat d’Andorra com a centre de negocis internacionals. L’acte s’emmarca
en les activitats de la Càtedra Crèdit Andorrà
de Mercats, Organitzacions i Humanisme de
l’IESE.
Dia i hora: 22 de maig, a les 19 h
Lloc: IESE. Avinguda Pearson, 21,
Barcelona

Taller ‘Harmonia
i benestar’

Beques per a estudis
de postgrau

La Fundació Crèdit Andorrà i el Grup Alba de
l’Associació de Dones d’Andorra organitzen
uns tallers adreçats a cuidadors o familiars de
persones amb càncer.
Seguint la filosofia de cuidar els qui cuiden,
s’ofereix suport i motivació i es donen eines
per adaptar-se a una situació tan delicada com
aquesta. El taller l’impartirà el terapeuta Jordi
Milian i constarà de quatre sessions de dues
hores cada una.
Dies: 12, 19 i 26 de maig i 2 de juny, de 18 a 20 h
Lloc: Crèdit Centre
Confirmació d’assistència: 88 88 80
(places limitades)

La Fundació Crèdit Andorrà recorda que 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 acaba el 10 de juny.
S’ofereixen quatre beques per a estudis de
postgrau (màsters, doctorats o postdoctorats)
en qualsevol disciplina acadèmica.
Les bases de la convocatòria i el full de
sol·licitud es poden obtenir a la Fundació
Crèdit Andorrà (edifici Crèdit Centre, avinguda Meritxell, 80, d’Andorra la Vella) i al web
www.fundaciocreditandorra.ad.
Més informació: 88 88 80

L’Escena Nacional d’Andorra (ENA), plataforma
de les arts escèniques impulsada conjuntament
pel Govern d’Andorra, el Comú de la Massana
i la Fundació Crèdit Andorrà, ha presentat la 7a
temporada, que es durà a terme entre el mes
de maig i el mes de novembre de 2014 al teatre

de les Fontetes de la Massana. L’ENA presenta
un cartell que combina el teatre en petit format,
la dansa, el misteri i el teatre infantil. I ho fa amb
companyies andorranes com la Companyia és
Grata, K-das-Q, Torb Teatre i la Moixera, els directors Ester Nadal i Xavi Fernández, i la ballarina
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andorrana Rosa Maria Herrador Montoliu, que
actuaran juntament amb artistes consagrats com
Xavi Ruano i Ivan Montardit Sanjuan.
Aquest mes de maig s’estrenarà Traços, espectacle de dansa contemporània amb els ballarins Rosa
Maria Herrador Montoliu i Ivan Montardit Sanjuan.
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Temporada 2014 de l’Escena Nacional d’Andorra

