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Fitch Ratings confirma la qualificació
creditícia ‘A-’ del Grup Crèdit Andorrà
L’agència valora positivament la solvència del Banc i el creixement en recursos gestionats

Fitch Ratings ha mantingut totes les qualificacions a Crèdit Andorrà: ràting a llarg termini ‘A-’
i ràting a curt termini ‘F2’ amb millora de la perspectiva a estable. Fitch confirma així la darrera
qualificació atorgada, un fet que evidencia la for-

Tornen els vols gratis a
Europa amb la Carnet
Jove 16PUNT30
Els titulars de la targeta CJ16PUNT30 podran tornar a volar gratis aquest estiu amb el sorteig setmanal d’un vol per a dues persones a les principals
ciutats d’Europa. La novetat és que el premi és per
al guanyador i un acompanyant. La participació en
el sorteig es fa a través de les xarxes socials: només
cal ser titular de la CJ16PUNT30 i fer-se fan de la
pàgina de Facebook de Crèdit Andorrà.
Cada setmana de juliol i agost, Crèdit Andorrà
sortejarà un vol entre els participants i un acompanyant a Amsterdam, Praga, Berlín, Florència, París,
Londres, Lisboa, Roma o Edimburg. Els participants que no hagin estat premiats accediran automàticament al sorteig de la setmana següent.

talesa i l’elevada solvència del Banc. L’agència
ha basat la seva decisió en «la posició de lideratge de Crèdit Andorrà en la banca país», així com
en «l’impuls del negoci de banca privada i gestió
d’actius internacional, que ha permès incrementar el volum total de negoci el 2013 gràcies al
creixement continuat dels recursos gestionats»,
que han assolit la xifra de 12.418 milions d’euros,
un 10% més que el 2012.
Així mateix, l’agència ressalta la destacada capacitat del Banc de generar beneficis de manera recurrent i la seva política conservadora de repartiment de dividends i dotació de provisions, fets
que han permès millorar encara més la fortalesa
del Banc, amb uns nivells de solvència i capitalització elevats. El manteniment d’aquestes qualifi-

cacions és rellevant en l’entorn actual i amb relació al sector financer internacional, i reflecteixen
els bons resultats econòmics de Crèdit Andorrà
sostinguts en el temps. Les ràtios de solvència
i liquiditat del Grup eren, el 31 de desembre de
2013, del 19,14% i del 59,89%, respectivament,
superiors als mínims legals exigits (del 10% i del
40%) i molt per sobre de la mitjana de la banca
europea. Crèdit Andorrà disposa d’uns fons propis de 575 milions d’euros, els més elevats de
la banca andorrana, fet que permet garantir el
creixement sostingut del Grup.
Crèdit Andorrà es manté com el grup financer
de referència a Andorra amb presència també a
Espanya, Luxemburg, Suïssa, els EUA, Mèxic,
Panamà, Paraguai, Perú i Uruguai.

Conferència sobre
creativitat i lideratge
a càrrec de Joan Roca
El copropietari del restaurant El Celler
de Can Roca parlarà de l’experiència
de liderar el que ha estat considerat
millor restaurant del món
Crèdit Andorrà ha convidat el cuiner Joan Roca,
copropietari del restaurant El Celler de Can Roca
de Girona, a pronunciar la conferència «Lideratge, creativitat i valors», en la qual compartirà amb
els assistents l’experiència de liderar el millor restaurant del món 2013 segons la llista anual que
elabora la revista britànica Restaurant.
Dia i hora: 1 de juliol, a les 18 h
Lloc: edifici Crèdit Centre
Confirmació d’assistència: 88 88 88
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Últimes notícies

10 anys del Sistema de Vall del
Crèdit Ràpid:
gestió mediambiental Madriu-Perafita-Claror flexibilitat per pagar
les compres d’estiu
El Banc va ser pioner al país
10è aniversari de la declaració com
a implantar mesures que impliquen
tota la cadena de valor

a paisatge cultural del patrimoni
mundial per la Unesco

Immediatesa, comoditat i rapidesa,
els principals avantatges

Crèdit Andorrà commemora 10 anys de la creació del Sistema de gestió mediambiental (SGMA),
un programa pioner al país en la implantació de
mesures que redueixen l’impacte de l’activitat
empresarial en l’entorn. El Banc duu a terme una
gestió mediambiental que integra la responsabilitat social corporativa en l’estratègia de negoci
i que ha permès que en el decurs d’aquests 10
anys s’hagi consolidat com una entitat responsable amb l’entorn, compromís que comprèn de
manera transversal tota la cadena de valor.
L’SGMA està certificat d’acord amb la norma ISO
14001 per l’empresa TÜV Rheinland, que Crèdit
Andorrà ha renovat i que compleix des del 2004.
L’SGMA, que abasta totes les oficines i centres
operatius, és la materialització del compromís de
Crèdit Andorrà a llarg termini envers el medi ambient. Comporta una gestió proactiva orientada a
la millora continuada, amb l’objectiu de garantir
el bon comportament ambiental com a empresa
responsable.

La Vall del Madriu-Perafita-Claror celebra l’1 de
juliol la declaració com a paisatge cultural del
patrimoni mundial per la Unesco. Amb motiu
d’aquesta efemèride s’han organitzat un seguit
d’activitats que tindran lloc durant el mes de
juliol: un cicle de quatre conferències sobre
temes diversos de la vall, un curs d’orientació,
un taller d’etnobotànica i un altre de papallones,
i una sortida guiada per la vall. Crèdit Andorrà
se suma a aquesta celebració donant suport a
la projecció del vídeo sobre la Vall del MadriuPedrafita-Claror, que tindrà lloc l’1 de juliol,
a les 22 h, a la plaça Coprínceps d’EscaldesEngordany.
Més informació: 89 08 90

El Crèdit Ràpid de Crèdit Andorrà facilita als clients
la màxima flexibilitat en les compres en oferir-los
la possibilitat de fraccionar-ne els pagaments.
Es tracta d’un producte pensat per a aquells
clients que puntualment tinguin la necessitat
d’haver de pagar a crèdit algunes compres.
D’aquesta manera, i sense que els calgui desplaçar-se fins a l’oficina, els clients poden demanar al mateix establiment el finançament de les
seves compres, per un import d’entre 300 € i
5.000 €. A més, se’ls ofereix l’opció d’escollir la
durada, entre 3 i 24 mensualitats.
El Crèdit Ràpid incorpora una oferta de més de
300 comerços i establiments d’Andorra adherits,
que el client pot identificar gràcies a un segell distintiu, pertanyents a sectors tan diversos com la
informàtica, l’esport, agències de viatge, mobles i
electrodomèstics, entre d’altres. Un dels productes més consolidats de Crèdit Andorrà pels avantatges que suposa tant per als clients com per als
establiments col·laboradors.

Activitats d’estiu per a la gent gran
L’Associació de Gent Gran Voluntària ja ha donat a conèixer el programa de cursos d’estiu a L’espai.
Grups de treball de dinamització del blog: dilluns, de 10 a 12 h o de 17 a 19 h. Del 7 al 28 de juliol.
Taller d’edició de fotografia amb PhotoScape: dimarts i dijous, de 10 a 12 h o de 17 a 19 h.
Del 8 al 31 de juliol.
Taller d’estampació de samarretes: dimecres, de 10 a 12 h o de 17 a 19 h. Del 16 al 30 de juliol.
Taller de Scrabble: divendres, a les 16.30 h. De l’11 de juliol al 8 d’agost.
Cinefòrum: 9 de juliol i 16 d’agost a les 16.30 h, amb un col·loqui en finalitzar la projecció.
Més informació: 86 80 25
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L’ENA presenta
‘El secret de la Lluna
i de les papallones’

Concerts de l’ONCA
Església de Sant Bartomeu de Soldeu. Un recorregut per obres de grans compositors
de l’època clàssica, com Haydn, Mozart, Offenbach i Kummer, en el marc de la festa major
de Soldeu. El concert, d’entrada lliure, tindrà lloc el 12 de juliol a les 20 h.
Jardins de Casa de la Vall. La tradicional cita de l’ONCA, dirigida per Gerard Claret,
inclou com a novetat la participació de la trompetista catalana Mireia Farrés. Interpretaran
el Concert per a trompeta i orquestra en mi bemoll de Neruda i el Concerto «Humeurs» per
a trompeta i orquestra de corda de Rauber, a més de peces de Mozart i Britten. Tindrà lloc
el 16 de juliol, a les 22 h. Les entrades es poden adquirir a l’Oficina Nacional de Turisme
d’Andorra la Vella i a l’Oficina de Turisme d’Ordino a un preu de 15 €.
Festival de Música Antiga dels Pirineus. L’ONCA i el Cor de Cambra de l’Auditori de
Lleida, dirigits per Xavier Puig, oferiran un programa amb obres de Händel que tindrà el punt
àlgid en el Te Deum en re major, HWV 280. El 2 d’agost, a les 20 h, a l’espai cultural La Lira
de Tremp i el 3 d’agost, a les 19 h, al Centre Cívic de Guardiola de Berguedà.
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L’Escena Nacional d’Andorra (ENA), en una
coproducció de la Cia. És Grata, presenta
l’espectacle El secret de la Lluna i de les papallones, dirigit per Rob Junquera. L’obra reflecteix les
diferents etapes de la vida de la Lluna (una nena,
una filla i una germana, una jove, una dona i una
mare) i la seva relació amb els personatges més
propers que l’envolten (el pare, el germà, l’amiga,
l’espòs i les seves filles). El relat està pensat perquè l’espectador comparteixi els cinc sentits dels
vuit personatges que hi ha a l’escena.
El preu de les entrades és de 10 € i es poden
adquirir a l’Oficina de Turisme de la Massana i a
l’Oficina Nacional de Turisme d’Andorra la Vella.
Dies: 3 i 4 de juliol, a les 21.30 h
Lloc: Teatre de les Fontetes de la Massana
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