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Financial Times situa
Crèdit Andorrà com a primer
banc del país en el Top 1000
El rànquing es basa en la
capitalització de les entitats

El grup Financial Times ha tornat a situar
Crèdit Andorrà al capdavant de la banca
andorrana en el seu prestigiós rànquing Top
1000. Aquesta classificació es duu a terme
sobre la base de la capitalització de les entitats
financeres i es publica anualment en l’edició
de juliol de la revista The Banker. L’entitat es
posiciona novament com a primer banc del
sector financer andorrà avalat per un Tier 1
Capital de 683 milions de dòlars i unes ràtios
de solvència i liquiditat del Grup que, el 31
de desembre de 2013, eren del 19,14% i del
59,89%, respectivament.
Financial Times reafirma d’aquesta manera el
lideratge sostingut i la posició de referència
de Crèdit Andorrà al Principat d’Andorra, a la
vegada que li continua atorgant una posició
destacada entre els principals bancs del món.
A escala global ocupa la posició 783.

Crèdit Andorrà és nomenat per segon any seguit
millor banc d’Andorra en banca privada
Un premi atorgat per Global Banking & Finance Review
La publicació financera
Global Banking & Finance
Review ha distingit Crèdit
Andorrà com el millor
banc d’Andorra en banca
privada 2014. És el segon
any consecutiu que es rep
aquest guardó, un reconeixement que s’atorga
a aquelles entitats que ocupen un lloc destacat
en les àrees d’especialització i d’excel·lència de

la comunitat financera internacional. Global
Banking & Finance Review posa de manifest amb
aquest guardó la posició de lideratge de Crèdit
Andorrà en la banca país i l’impuls del negoci
de banca privada i gestió d’actius internacional
com a part de l’estratègia de creixement.
El jurat del premi destaca el servei de banca
privada boutique a escala global, que permet
al Grup oferir serveis personalitzats a mida de
cada client.

32è Festival Narciso
Yepes Ordino i Fundació
Crèdit Andorrà
El mes d’octubre tindrà lloc el 32è Festival
Narciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit Andorrà.
Les entrades es poden adquirir a partir del 10
de setembre a l’Oficina de Turisme d’Ordino i a
l’Oficina Nacional de Turisme d’Andorra la Vella.
Els preus oscil·len entre els 10 i els 30 euros.
11/10
21 h

Andrea Motis & Joan Chamorro
Group amb l’ONCA
Auditori Nacional d’Andorra

12/10
12 h

El Sextet Romàntic
Església parroquial d’Ordino

17/10
21 h

Els Amics de les Arts
Auditori Nacional d’Andorra

19/10
12 h

Geronimo Stilton
amb Els Fantàstics i la Companyia
de la Fantasia
Auditori Nacional d’Andorra

24/10
21 h

Maria de Medeiros
Auditori Nacional d’Andorra

30/10
21 h

Luz Casal
Auditori Nacional d’Andorra
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El mes de setembre la Fundació Crèdit Andorrà
enceta una nova programació a L’espai. Les
persones interessades en algun dels cursos
poden fer la inscripció al telèfon 86 80 25.

Curs d’ampliació avançat

Curs de català oral

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 15 de setembre al 22 d’octubre
Dilluns i dimecres, de 10 a 12 h
Taller de creació de blogs

Programa d’ensenyament de la llengua
catalana, oral, a partir d’un nivell bàsic.
Del 17 de setembre al 17 de juny
Dimecres, de 10 a 11.30 h
Curs de català escrit

Taller pràctic i útil que ensenyarà les eines
bàsiques per crear un blog propi, gestionarlo i allotjar-lo a la xarxa.
Del 19 de setembre al 21 de novembre
Divendres, de 10 a 12 h
Taller de maquetació de publicacions

Cursos d’informàtica
Curs d’iniciació
Conèixer l’ordinador i familiaritzar-se amb
l’entorn de Windows.
Del 15 de setembre al 22 d’octubre
Dilluns i dimecres, de 17 a 19 h
Curs d’ampliació
Millorar la utilització de diversos programes
informàtics i aprendre les possibilitats que
ofereix Internet.
Del 16 de setembre al 23 d’octubre
Dimarts i dijous (matí, de 10 a 12 h, o tarda,
de 17 a 19 h)

Amb el programa Publisher s’aprèn a crear
i maquetar diferents publicacions: butlletins,
tríptics i fulls volanders, entre d’altres, i
tractar les seves respectives imatges.
Del 19 de setembre al 21 de novembre
Divendres, de 16 a 18 h

TEDxAndorralaVella
La sisena edició del TEDxAndorralaVella tindrà
lloc el 4 d’octubre al vestíbul del Consell
General. La jornada, que s’iniciarà a les 10
h i durarà fins a mitja tarda, se centrarà en el
tema «Serendipitat», amb l’objectiu de parlar
de descobriments afortunats i inesperats i de
petites accions inconnexes que porten a trobar
la felicitat. Crèdit Andorrà hi aporta un any més
la seva col·laboració.
Inscripcions:
www.tedxandorralavella.com

Programa d’ensenyament de la llengua
anglesa a partir d’un nivell bàsic adaptat a
la gent gran.
Del 16 de setembre al 23 de juny
Dimarts, de 10 a 11.30 h
Curs d’anglès avançat

Curs d’història d’Andorra

Programa d’ensenyament de la llengua
anglesa a partir d’un nivell avançat adaptat
a la gent gran.
Del 18 de setembre al 25 de juny
Dijous, de 15.30 a 17 h
Taller de teatre

Programa de coneixement del país a través
d’imatges, acudits, fotografies, gravats,
pel·lícules i reportatges que permetran
descobrir la història i la seva evolució.
Del 15 de setembre al 22 de juny
Dilluns, de 10 a 12 h

Endinsar-se en el món del so i de la
interpretació mitjançant un conjunt de
tècniques i habilitats per millorar la qualitat
de vida dels assistents.
Del 15 de setembre al 22 de juny
Dilluns, de 17 a 18 h

Altres cursos

Teatre a Les Fontetes
El dia 25 de setembre, a les 21.30 h, al teatre
de Les Fontetes de la Massana, s’estrenarà
La mà de mico, una coproducció de K-das-Q
Produccions i l’Escena Nacional d’Andorra,
dirigida per Xavi Fernández.
Aquesta adaptació del conte de William Wymark
Jacobs feta per Salvador Vilaregut és una obra
de terror psicològic que utilitza els elements
bàsics de la por i l’angoixa.

Programa d’ensenyament de la llengua
catalana, escrita, a partir d’un nivell bàsic.
Del 17 de setembre al 25 de juny
Dimecres, de 15.30 a 17 h, o dijous, de 10
a 11.30 h
Curs d’anglès bàsic

Cursa popular
d’AnyósPark
Orquestra Nacional
Clàssica d’Andorra
El mes de setembre tindran lloc els concerts
següents (entrada lliure):
14/09
12 h

Concert de Meritxell amb la Jonca
Música d’arrel popular
Auditori Nacional d’Andorra

20-21/09
12 h

Concerts familiars
Adreçats a infants menors de 6 anys
amb Irina Robles i Àlex Arajol
Teatre Comunal d’Andorra la Vella

20/09
18 h

26/09
19.45 h

El dia 21 de setembre tindrà lloc la cinquena
edició de la cursa popular solidària d’AnyósPark.
La carrera, en la qual col·labora Crèdit Andorrà,
és oberta a tothom i transcorrerà pels carrers
de la Massana en un circuit amb opció de 4
o de 10 km. La sortida estarà localitzada a
la Serra de l’Honor i l’arribada serà al centre
esportiu d’AnyósPark. La inscripció és de 10
€ per persona fins al 8 de setembre i a partir
d’aquesta data, de 12 €.
Inscripcions:
www.cursapopular.com

ONCA Època
Quartet de corda i fagot
Música de les corts espanyola
i francesa del s. xviii
Església de Santa Coloma
Barrockers - Folk Hits
Melodies d’inspiració popular
amb motiu de la Ciutat Medieval
Plaça de la Germandat
de Sant Julià de Lòria

Informació productes i serveis |
00 376 88 88 88 | @ info@creditandorra.ad
Fundació Crèdit Andorrà |
00 376 88 88 80 | @ fundacio@creditandorra.ad
www.creditandorragroup.com | www.creditandorra.ad | www.fundaciocreditandorra.ad

DL: AND-181-2007

Noves activitats per a
la gent gran a L’espai

Últimes notícies

