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Crèdit Andorrà,
Banc de l’Any d’Andorra 2016

Crèdit Andorrà se
suma al Pacte mundial
de les Nacions Unides

És la vuitena vegada en els darrers catorze anys que Crèdit Andorrà L’entitat eleva el seu compromís envers
és designat per ‘The Banker’ com el banc més destacat del país la societat incorporant els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS)

Crèdit Andorrà ha estat escollit
Banc de l’Any d’Andorra 2016
per la publicació The Banker
del grup Financial Times. El
premi reconeix la trajectòria de
l’entitat i l’activitat duta a terme durant un any
especialment complicat per al sector financer del
país. The Banker ha valorat positivament que,
en aquest context, Crèdit Andorrà ha mantingut
la posició de banc de referència al país i unes
sòlides magnituds. A més, la publicació britànica
ha destacat les iniciatives desenvolupades pel
banc encaminades a enfortir la confiança, la
transparència i la creació de valor.
Aquestes accions s’han concretat amb nous
serveis d’advisory en Wealth Management, una
estratègia d’especialització en el servei i una
aposta per la transformació digital i l’omnicanalitat.
El reforçament de la plataforma europea de

banca privada és un altre dels motius destacats
per The Banker a l’hora d’atorgar el guardó.
Banque de Patrimoines Privés, entitat financera
del Grup amb seu a Luxemburg, ha obert una
sucursal a Portugal, operació que ha permès
consolidar el projecte europeu de banca privada
en tres territoris: Luxemburg i Portugal (Banque
de Patrimoines Privés) i Espanya (Banco Alcalá).
El Grup compta actualment amb quatre llicències
bancàries i té presència en onze països.
Pel que fa al compromís social, The Banker ha
valorat la contribució del banc al programa de
responsabilitat corporativa, que s’ha concretat
en un 3,6% dels beneficis (2,6 milions d’euros)
el 2015, bona part canalitzats a través de la
Fundació Crèdit Andorrà. Un altre dels aspectes
destacats ha estat la implicació del banc amb
el teixit empresarial i en la promoció d’activitats
encaminades al progrés econòmic i social.

Crèdit Andorrà és el primer banc d’Andorra
que s’adhereix al Pacte mundial de les Nacions
Unides i es referma així com a empresa
capdavantera al país en responsabilitat social
corporativa. L’adhesió voluntària comporta
el suport als deu principis reconeguts
universalment i que la institució promou en els
àmbits dels drets humans, els drets laborals, el
medi ambient i la lluita contra la corrupció.
En aquesta mateixa línia, Crèdit Andorrà fa
expressa la seva voluntat d’elevar el compromís
envers la responsabilitat social corporativa al
màxim exponent internacional en la matèria
amb l’adopció de l’Agenda 2030 de les Nacions
Unides –«Transformar el nostre món»– per
contribuir a l’assoliment dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS).
En total, són disset objectius, dels quals Crèdit
Andorrà n’ha assumit sis, relatius a salut i benestar
(ODS 3), educació de qualitat (ODS 4), treball
digne i creixement econòmic (ODS 8), indústria,
innovació i infraestructures (ODS 9), consum
i producció responsables (ODS 12) i acció
climàtica (ODS 13).

Últimes notícies

Crèdit Andorrà GSeries 2017

La competició es durà a terme en cinc dissabtes diferents
L’Automòbil Club d’Andorra organitza de nou
el campionat andorrà de velocitat sobre gel, les
GSeries, que arriba a la 12a edició. Per primer
cop, la competició tindrà el suport de Crèdit
Andorrà com a patrocinador principal.
Les Crèdit Andorrà GSeries 2017 seran cinc
curses en cinc dissabtes diferents: 14 i 28 de
gener i 4, 18 i 25 de febrer, que tindran lloc al
Circuit d’Andorra-Pas de la Casa.
Aquest acord de patrocini respon a la vocació
del banc de seguir donant suport al sector de la
neu, un dels pilars econòmics d’Andorra, i a la
dinamització del país.
Més informació: www.aca.ad/gseries

Activitats per a la gent gran a L’espai
Durant el mes de gener s’inicia una nova
temporada de cursos i tallers per a les persones
més grans de 60 anys a L’espai.
• Curs d’iniciació
Conèixer l’ordinador, familiaritzar-se amb l’entorn
de Windows i escriure utilitzant el processador
de textos Word.
Dia i hora: del 16 de gener al 22 de febrer,
dilluns i dimecres, de 17 a 19 h
• Curs d’ampliació
Millorar la utilització dels programes informàtics
i aprendre les possibilitats d’Internet, des de la
navegació bàsica fins a la recerca avançada
d’informació.
Dia i hora: del 17 de gener al 23 de febrer,
dimarts i dijous, de 10 a 12 h o 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.
Dia i hora: del 16 de gener al 22 de febrer,
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.
Dia i hora: del 20 de gener al 24 de març,
cada divendres, de 10 a 12 h
• Taller de maquetació de publicacions
Amb el programa Publisher s’aprendrà a crear i
maquetar diferents publicacions.
Dia i hora: del 20 de gener al 24 de març,
cada divendres, de 16 a 18 h
• Visita exposició
Visita guiada a l’exposició «Escaldes i Engordany:
dues viles i un territori», una mostra de fotografies
des del principi del segle XX fins als anys setanta
d’Escaldes i Engordany, un conjunt d’imatges
que són font d’informació d’una època passada,
que incentiven la reflexió, alhora que desperten
emocions i records plens de melangia per una
Andorra que només existeix en la nostra memòria
col·lectiva.
Dia i hora: 24 de gener, a les 10 h
Inscripcions: telèfon 86 80 25

Fundació Orquestra
Nacional Clàssica
d’Andorra

El 28 de gener de 2017 s’inicia el programa de
tallers formatius de la Fundació ONCA, amb la
proposta Actitud i presència escènica a càrrec del
pedagog teatral, actor i músic Joan Hernández.
L’actitud és l’estat de disposició corporal,
nerviosa i mental d’un individu. A través de
jocs teatrals, els participants descobriran com
poden millorar la seva interpretació per gaudir
de la representació escènica.
El taller és obert a quatre franges d’edat:
• de 10 a 10.45 h per a alumnes de 6 a 9 anys,
• d’11 a 12 h per a alumnes de 10 a 12 anys,
• de 12 a 13.30 h per a joves de 13 a 18 anys, i
• de 16 a 19 h per a professorat i adults.
Lloc: La Trapa del Centre cultural
i de congressos lauredià
Inscripcions: telèfon (0034) 680 193 175
o oncaproduccio@onca.ad

25a edició del Trofeu
Borrufa a Ordino
Del 30 de gener al 2 de febrer es disputarà
la 25a edició del Trofeu Borrufa a l’estació
de Vallnord Ordino-Arcalís. El Borrufa és una
competició internacional d’esquí alpí per a
joves esportistes entre 13 i 16 anys, que té un
important reconeixement.
Crèdit Andorrà, amb la voluntat de fomentar
l’esport de base i de donar suport als esports
de neu, un dels principals motors econòmics
del país, n’és patrocinador per quinzè any
consecutiu.
Més informació: www.borrufa.ad

DL: AND-181-2007

Gener de 2017

