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Crèdit Andorrà presenta el blog Research

La plataforma de continguts oferirà informació financera, articles d’actualitat econòmica
i notícies corporatives
Crèdit Andorrà posa en marxa una nova
plataforma de continguts en línia, el blog
Research, amb l’objectiu d’agrupar el coneixement
que genera el Grup. El nou blog és obert al conjunt
de la societat i preveu la difusió de continguts
d’interès general sobre finances i actualitat
econòmica, així com altres de més específics a
través de la subscripció al servei de Newsletter.
El blog s’estructura en quatre grans àrees.
L’apartat Anàlisi financera recull tota la informació
que elaboren els analistes de Crèdit Andorrà
Asset Management i de la resta de filials del Grup.
La presència en els mitjans de comunicació
d’analistes i assessors del Grup queda reflectida
a Col·laboració en els mitjans, i la producció
editorial de Crèdit Andorrà en l’àmbit econòmic i
financer està disponible a l’apartat Publicacions.
Finalment, la categoria Corporatiu engloba el
contingut i l’actualitat que genera el Grup.

Les persones que es registrin a la plataforma
rebran cada dia una comunicació informativa
sobre mercats, a més d’una newsletter setmanal
amb tota l’actualitat del blog. Paral·lelament,
els usuaris podran seguir les novetats que es

publiquin al blog a través del nou perfil propi a
Twitter (@CAFG_Research) i dels canals socials ja
actius de Crèdit Andorrà a LinkedIn i Facebook.
Es pot accedir al blog Research des de l’adreça
research.creditandorragroup.com.

Nou Pack Carnet Jove 2017

Més novetats, descomptes i avantatges addicionals disponibles a l’app del Carnet Jove
El nou Pack Carnet Jove
2017 ja està disponible
per a tots els titulars de
la targeta Carnet Jove
16PUNT30 amb moltes
novetats i més descomptes.
El Pack ofereix avantatges
addicionals procedents
dels diferents establiments
i entitats col·laboradors del
Carnet Jove Andorra, com
és el cas de Crèdit Andorrà,
i d’altres organitzacions
del Carnet Jove a Europa.

Entre les novetats d’aquesta temporada hi ha
un increment notable d’ofertes de viatges,
allotjaments i restauració.
Per consultar els vals i els descomptes
disponibles dins del Pack, és necessari que els
titulars de la targeta Carnet Jove 16PUNT30
es descarreguin l’app de Carnet Jove Andorra
disponible a Google Play o Apple Store.
Per utilitzar els vals correctament, l’usuari
tan sols haurà d’accedir al Pack Carnet Jove
Virtual dins de l’app i validar-los al mateix
establiment.
Més informació: www.16punt30.ad i
www.carnetjove.ad
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Nova temporada de la Fundació Orquestra
Nacional Clàssica d’Andorra

La Fundació ONCA presenta una nova
temporada amb l’objectiu de seguir acostant
la música a tota la societat. En aquesta 24a
temporada, l’Orquestra Nacional Clàssica
d’Andorra (ONCA) oferirà noves produccions de
qualitat amb diferents programes i solistes, tant a
Andorra com més enllà de les nostres fronteres.
Pel que fa a la Jove Orquestra Nacional de
Cambra d’Andorra (Jonca), consolidarà la seva
trajectòria en les tres cites anuals programades i
es continuarà potenciant el format Jonca Bàsic,
estrenat el 2015.
Quant al projecte educatiu, es presenta un
programa de col·laboracions amb les escoles
de música per contribuir a la formació dels

joves intèrprets del país, i s’organitzen nous
tallers formatius.
En l’àmbit social es desenvolupa el projecte
socioeducatiu «Comunitat i impacte social»
amb l’ànim de fer arribar l’art i la música a
tothom, d’innovar i de fer més accessible la
participació musical.
• Cicle al Palau de la Música Catalana
Durant el mes de febrer, l’Orquestra Nacional
Clàssica d’Andorra inicia el XIII Cicle al Palau
de la Música Catalana, que constarà de quatre
concerts. El primer, titulat Integral Simfonies
Mendelssohn, estarà dirigit per Gerard Claret i
comptarà amb la participació de l’actor Roger
Casamajor, que interpretarà quatre escrits
vinculats a la vida del compositor. Aquest
programa té com a objectiu oferir, en diferents
edicions del cicle, la integral de les simfonies
per a cordes de Felix Mendelssohn, obres
del repertori de cambra per excel·lència. En
aquesta ocasió, l’ONCA interpretarà la Simfonia
núm. 1 en do major, la Simfonia núm. 5 en si
bemoll major, la Simfonia núm. 3 en mi menor, i
la Simfonia núm. 9 en do major.
Les entrades es poden adquirir al Palau de la
Música Catalana i a www.palaumusica.cat.
Dia i hora: 16 de febrer, a les 20 h
Lloc: Palau de la Música Catalana

Cicle de Perfeccionament Professional 2017

La Universitat d’Andorra (UdA), en el marc del Cicle de Perfeccionament Professional, 2017, oferirà
nous seminaris, finançats amb la col·laboració de la Fundació Crèdit Andorrà, que s’impartiran a
la mateixa Universitat.
6, 13
i 20 FEBRER

Innovation, de la créativité à la disruption

Activitats per a la
gent gran a L’espai

Les propostes que la Fundació Crèdit Andorrà
ha previst per a les persones més grans de 60
anys per aquest mes de febrer, són:
• Taller de smartphone i tauleta tàctil
En aquest taller es treballaran els dispositius
addicionals com el correu, Internet, Facebook,
Twitter, WhatsApp, Instagram i moltes més
aplicacions i eines que ofereixen aquests
dispositius. Cada participant al taller ha de portar
el seu smartphone o la seva tauleta.
Dia i hora: dimarts i dijous, de 10 a 12 h
o de 17 a 19 h. Del 28 de febrer a l’11 d’abril.
• Envelliment saludable
El càncer és una malaltia creixent en el nostre
segle. El fet que la vellesa sigui una etapa llarga
i canviant fa necessari que les persones grans
coneguin alguns aspectes importants per
procurar seguir gaudint d’una vida saludable.
La xerrada s’organitza amb la col·laboració
del Grup Alba i de la Federació de gent gran
d’Andorra.
Dia i hora: 14 de febrer, a les 16.30 h
• Taller intergeneracional
En aquest taller d’iniciació, grans i petits podran
aprendre alguns conceptes bàsics de llenguatge
musical (les notes, el ritme, el compàs) i
els podran posar en pràctica construint un
instrument i tocant-lo en grup. El taller duu per
títol «Experimenta la música amb els més petits
de casa» i anirà a càrrec del violí de l’ONCA
Josep Martínez Reinoso. Els participants
experimentaran d’una manera divertida i sense
prejudicis què representa tocar un instrument i
aprendre a desenvolupar la capacitat creativa i
d’expressió a través de la música.
Dia i hora: 20 de febrer, a les 16.30 h

En aquest curs s’explorarà l’ús de la creativitat pròpia i la comprensió del procés del pensament disruptiu.
10 i 11 FEBRER

Formació d’educació emocional per a docents i educadors/es

L’objectiu d’aquestes sessions és dotar els docents i educadors dels coneixements que envolten el
model de competències emocionals, i donar-los recursos per treballar-los a l’aula i eines per fer front
de manera sostenible als reptes constants del desenvolupament de la seva feina.
17 i 18 FEBRER

Sostenibilitat, consumidor i innovació. Estratègies i casos d’èxit

3 i 4 MARÇ

Neuroeducació: de la neurociència a l’aula

24 i 25 MARÇ

La creativitat a l’aula

5 i 6 MAIG

Avaluar per aprendre

13 MAIG

Pensament computacional: ensenyem els infants a programar

Banc de l’Any d’Andorra 2016
Reconeixement atorgat per The Banker
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En aquest seminari es donaran eines per conèixer com entenen la sostenibilitat els consumidors i com
això els afecta a l’hora de prendre decisions de compra. S’analitzarà quins són els factors que fan que
una empresa sigui innovadora i pionera en el disseny d’estratègies de sostenibilitat.

