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‘Compromesos amb el futur’, nova
campanya corporativa de Crèdit Andorrà
Fills i filles d’empleats de l’entitat han estat els protagonistes de la campanya

Crèdit Andorrà ha posat en marxa la nova
campanya corporativa «Compromesos amb el
futur» per donar a conèixer el seu compromís
amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
–«Transformar el nostre món»– per contribuir als
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
Amb aquesta iniciativa, el banc també vol contribuir
a sensibilitzar la població sobre la importància
de sumar esforços a favor de la sostenibilitat.
La campanya està protagonitzada per fills
i filles d’empleats que van participar en
la gravació d’uns espots i en una sessió
fotogràfica. Se’n pot obtenir més informació
a la web www.compromesosambelfutur.com.
El banc es va adherir l’any passat al Pacte
Mundial de les Nacions Unides. Es referma així
com a empresa capdavantera al país en l’àmbit
de la responsabilitat social corporativa.

Crèdit Andorrà rep el premi d’Innovació bancària d’Efma per Merkaat
Es tracta del primer assessor en inversions digital d’Andorra, un servei que suma tecnologia i innovació
Merkaat, l’assessor en inversions digital de
Crèdit Andorrà, ha rebut el premi Efma a la millor
innovació del sector bancari. L’associació ha
destacat el factor diferencial de Merkaat per la
seva singularitat i el nivell de servei.
La plataforma digital permet als clients una
gestió integral de les seves inversions: els ofereix
assessorament personalitzat, els proporciona
propostes d’inversió a partir del seu perfil de risc i
les seves preferències, i alhora els permet executar
immediatament ordres de compra i venda de fons
d’inversió custodiats per Crèdit Andorrà. Merkaat
ofereix un assessorament digital híbrid: incorpora
els beneficis i l’eficiència dels serveis automatitzats

de l’era digital, a la vegada que disposa d’un
equip d’experts per ajudar el client a prendre
decisions relacionades amb les seves inversions
amb informació qualitativa i argumentació tècnica

sobre les recomanacions de compra i venda. Efma
és una prestigiosa associació sense ànim de lucre
formada per bancs i companyies asseguradores.
Més informació: www.merkaat.ad
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Activitats del programa ‘Envelliment saludable’

Nova temporada d’activitats per a la gent gran a L’espai
Aquest mes de gener s’inicia una nova
programació a L’espai, el centre social d’activitats
i formació de la Fundació Crèdit Andorrà.
• Curs d’iniciació a la informàtica
En aquest taller es treballarà amb l’ordinador
per familiaritzar-se amb l’entorn de Windows i el
processador de textos Word.
Dia i hora: del 15 de gener al 21 de febrer,
dilluns i dimecres, de 10.45 a 12.30 h
• Curs d’ampliació
Aquest és un curs per millorar la utilització dels
programes informàtics i aprendre les possibilitats
d’Internet, des de la navegació bàsica fins a la
recerca d’informació avançada.
Dia i hora: del 16 de gener al 22 de febrer,
dimarts i dijous, de 10 a 12 h o de 17 a 19 h
• Taller d’estimulació de la memòria
mitjançant la informàtica
A partir de diferents aplicacions, jocs i fitxes
d’exercicis mitjançant l’ordinador s’estimularan
diferents capacitats cognitives com la memòria,
l’atenció, la concentració i el càlcul, entre d’altres.
Dia i hora: del 15 de gener al 28 de març,
dilluns i dimecres, de 9.30 a 10.30 h
• Curs d’iniciació a la tauleta tàctil
Descobrir l’ús de la tauleta tàctil i les eines de què
disposa. S’aconsella que els participants portin
la seva tauleta. Si no en tenen, L’espai disposa
d’aparells per poder seguir el curs.
Dia i hora: del 15 de gener al 21 de febrer,
dilluns i dimecres, de 17 a 19 h
• Taller de Windows 10
Es treballaran les novetats del nou sistema
operatiu Windows 10 i les noves aplicacions per
treballar continguts multimèdia. Cada participant
haurà de portar el seu ordinador portàtil.
Dia i hora: del 19 de gener al 23 de març,
de 10 a 12 h
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• Taller de maquetació de publicacions
Amb el programa Publisher, els usuaris aprendran
a crear i maquetar diferents publicacions:
butlletins, tríptics i fulls volanders, entre d’altres, i
a tractar-ne les imatges.
Dia i hora: del 19 de gener al 23 de març,
divendres, de 16 a 18 h
• Xerrada sobre com protegir-se del fred
Es donaran consells i recomanacions de
precaucions en cas d’una onada de fred.
El fred intens i la baixada de temperatures posen
en risc la salut. És recomanable prendre mesures
preventives i actuar en els períodes en què la
salut pot veure’s afectada per les onades de molt
fred. Aquesta xerrada està organitzada amb la
col·laboració de la Creu Roja Andorrana.
Dia i hora: 30 de gener, a les 16.30 h

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra inicia
el XIV Cicle al Palau de la Música Catalana amb
el concert Integral Simfonies Mendelssohn II,
dirigit per Gerard Claret. En aquest concert
s’interpretaran les simfonies 4, 6, 12 i 8, i es
comptarà amb la narració de l’actriu Aina Clotet,
sota la direcció escènica i selecció de textos del
director i actor andorrà Joan Hernández. Els
textos exposen l’exclusió de la dona del món de
la música a principis del segle XIX, mitjançant el
cas de Fanny Mendelssohn, germana de Felix
Mendelssohn. Entrades a: www.palaumusica.org.
Dia i hora: 18 de gener, a les 20 h
Aquest mateix concert tindrà lloc al Teatre
Comunal d’Andorra la Vella. L’entrada és gratuïta.
Dia i hora: 20 de gener, a les 20.30 h

Conferència sobre el
genoma del càncer
La Fundació Crèdit Andorrà ofereix la conferència
«El genoma del càncer, un camí cap a la
medicina personalitzada», a càrrec del Dr. Elías
Campo, catedràtic d’Anatomia Patològica de la
Universitat de Barcelona, director de Recerca de
l’Hospital Clínic de Barcelona i director de l’Institut
d’Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer de
Barcelona. Els avenços progressius en el diagnòstic
i tractament d’un càncer estan relacionats amb el
millor coneixement dels mecanismes que porten les
cèl·lules normals a transformar-se en canceroses.
Els avenços dels últims anys en l’estudi del
genoma humà, amb una nova generació de
tecnologies de seqüenciació de l’ADN i la seva
aplicació a l’estudi del càncer, han obert noves
perspectives per poder definir d’una manera
global les alteracions de cada tumor i personalitzar
els tractaments adequats per a cada malalt.
Dia i hora: 23 de gener, a les 19 h
Lloc: edifici Crèdit Centre

26a edició del Trofeu
Borrufa a Ordino
Del 29 de gener a l’1 de febrer tindrà lloc la 26a edició
del Trofeu Borrufa a l’estació de Vallnord OrdinoArcalís. 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 al sector de la neu, un
dels principals motors econòmics del país, n’és
patrocinador per 18è any consecutiu.
Més informació: www.borrufa.com
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Crèdit Andorrà convida els seus clients a viure
les Crèdit Andorrà GSeries, el campionat de
velocitat sobre gel organitzat per l’Automòbil
Club d’Andorra que compta per segon any amb

el patrocini de Crèdit Andorrà. El calendari de
les proves puntuables el formaran cinc curses,
totes en dissabte, que tindran lloc els dies 13
i 27 de gener i 3, 10 i 24 de febrer al Circuit
d’Andorra-Pas de la Casa. Entre altres novetats
en el terreny esportiu i tècnic, aquest any el
públic podrà gaudir de l’espectacle des d’un nou
espai més gran i confortable, de 150 m2, amb
terrassa de gran visió. A més, es disputaran
curses independents per a les dues categories:
GSeries (Prototips G i Turismes G) i GSeries 2
(Monoplaces GIAND).
Més informació: www.aca.ad/creditandorragseries
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