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Nova convocatòria de
beques de postgrau de la
Fundació Crèdit Andorrà
Les sol·licituds per estudiar a l’estranger es poden
presentar fins al 6 de juny

La Fundació Crèdit Andorrà ha obert el termini
d’informació i recepció de sol·licituds per aco llir-se a les beques que concedeix anualment
als joves d’Andorra per estudiar en centres de
tot el món.
S’ofereixen quatre beques per a estudis de
postgrau (màsters, doctorats o postdoctorats)
en qualsevol disciplina acadèmica.

Els interessats poden sol·licitar
una de les quatre beques que
l’entitat posa al seu abast i que
tenen una dotació econòmica de
fins a 20.000 euros per a la matrícula i de 900 euros mensuals durant el curs acadèmic. La durada
màxima de la beca és d’un any
per als màsters i els postdoctorats, i de tres per als doctorats,
prorrogable d’any en any.
Les persones interessades a presentar una
sol·licitud per demanar una de les beques ho
poden fer fins al 6 de juny. Les bases de la convocatòria i el full de sol·licitud es poden obtenir
a la Fundació Crèdit Andorrà (edifici Crèdit Centre, Av. Meritxell, 80, d’Andorra la Vella) i al web
www.fundaciocreditandorra.ad.
Informació: telèfon 88 88 80

El Grup Crèdit Andorrà s’implanta a València
a través de Banco Alcalá, la filial de banca
privada a Espanya
Banco Alcalá, entitat de banca privada del
Grup Financer Crèdit Andorrà, s’implanta al
centre de València. El banc, orientat a la gestió
de patrimonis a través d’un servei boutique,
ratifica així el seu interès per València com a
plaça financera.
Banco Alcalá ha apostat per la presència de

l’entitat al territori amb l’objectiu de facilitar un
servei especialitzat i personalitzat, així com per
reforçar la relació de proximitat amb el client.
L’equip està format per professionals sènior amb
un ampli coneixement de la zona, experiència i
una trajectòria consolidada en banca privada i
gestió d’actius.

Conferència sobre les
malalties cròniques

La xerrada serà a càrrec
d’Assumpció González, cap
del Programa Pacient Expert
Catalunya

La Fundació Crèdit Andorrà organitza una
conferència sobre les malalties cròniques
a càrrec d’Assumpció González, cap del
Programa Pacient Expert Catalunya.
L’increment d’aquestes malalties, vinculat
amb l’envelliment poblacional, és un fenomen
que abasta i preocupa tots els països
desenvolupats. En aquest sentit, s’han
dut a terme iniciatives que aposten pel
desenvolupament d’estratègies adreçades al
foment de l’autonomia, l’autoresponsabilitat i
l’autocura de les persones amb un problema de
salut crònic.
La finalitat que persegueixen és promoure
canvis en els hàbits i estils de vida de les
persones i millorar la seva qualitat de vida i la
seva adaptació al procés crònic que pateixen.
Dia: 4 d’abril
Hora: 19 h
Lloc: sala d’actes de l’edifici Crèdit Centre

Últimes notícies

Noves propostes de la Fundació ONCA
• Concert de l’ONCA i l’Escolania
de Montserrat
L’ONCA i l’Escolania de Montserrat actuaran
juntes per primera vegada a Andorra per
interpretar el Rèquiem de Mozart. El concert
estarà dirigit per Llorenç Castelló i hi participaran
la Capella de Música de Montserrat, els
solistes Júlia Farrés-Llongueras (soprano),
Elisenda Arquimbau (mezzosoprano), Carles
Prat (tenor) i Germán de la Riva (baríton), i
l’organista Mercè Sanchís.
Dia i hora: 9 de març, a les 20.30 h
Lloc: Centre de Congressos d’Andorra la Vella
Venda d’entrades a www.onca.ad, a 10 €
per localitat.
• Concert de la Constitució
El Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà
organitzen, amb la col·laboració del Consell
General, el concert Una Constitució de pel·lícula.
El concert, que forma part del cicle ONCA Bàsic
i serà interpretat per un quartet de corda, vol
acostar la música al públic a través de bandes
sonores de gran popularitat.
Dia i hora: 14 de març, a les 12 h
Lloc: vestíbul del Consell General
Entrada lliure. Aforament limitat.

• Xerrada musical
La xerrada «Aprèn a escoltar l’ONCA» serà
a càrrec del violinista i musicòleg andorrà de
l’ONCA Josep Martínez Reinoso.
Dia i hora: 21 de març, a les 19 h
Lloc: Biblioteca comunal d’Escaldes-Engordany
Entrada lliure. Aforament limitat. Reserva prèvia
al telèfon 80 22 55.
• Cicle ONCA al Palau
Segon concert del XIII Cicle ONCA al Palau, al
Palau de la Música Catalana.
En aquesta ocasió, l’Orquestra Nacional
Clàssica d’Andorra convida per primera vegada
un concertino director. Serà Abel Tomàs,
membre del prestigiós Cuarteto Casals, una de
les formacions de cambra més reconegudes a
Europa.
El programa del concert és: Concert per a violí
núm. 5 en la major, K 219 i la Simfonia núm. 29 en
la major, K 201, de Wolfgang Amadeus Mozart,
i Fratres, d’Arvo Pärt.
Entrades a la venda a les taquilles del Palau de la
Música Catalana i al web: www.palaumusica.cat,
a un preu de 12 €.
Dia i hora: 23 de març, a les 20 h
Lloc: Palau de la Música Catalana

Crèdit Andorrà col·labora amb l’Unicef en la
lluita contra el VIH i la sida al Camerun

Crèdit Andorrà és un dels principals
col·laboradors del Comitè Nacional d’Andorra
per l’Unicef gràcies a l’acord que es va iniciar
ara fa tretze anys, el 2004, i que està centrat
en la lluita contra el VIH i la sida al continent
africà, concretament en els adolescents al
Camerun.
La targeta Visa Unicef és una targeta de crèdit
que, a més de permetre comprar de manera
còmoda i segura com qualsevol altra targeta,
contribueix a implementar una campanya
global de lluita contra la sida a l’Àfrica.
L’usuari de la targeta destina una aportació
anual mínima de 30 euros a aquest fi i, per la
seva banda, el banc col·labora cada any amb

una aportació dinerària, a més de donar el 50%
dels guanys procedents de les comissions d’ús
de la targeta Visa Unicef a l’estranger.
Aquests diners es destinen a dotar de les
estructures sociosanitàries necessàries per
oferir-hi serveis de prevenció i tractament del
VIH i la sida als adolescents del Camerun,
facilitar que coneguin el seu estatus serològic i
que almenys el 75% dels adolescents positius
detectats es beneficiïn dels serveis de suport,
atenció i tractament. El cost anual de tinença
de la targeta és de 45 euros.
Des del 2004, el compromís de Crèdit Andorrà
ha permès col·laborar en el finançament dels
programes que Unicef Andorra subvenciona,
i difondre i donar suport als principis i valors
inclosos en el mandat d’Unicef.
Els darrers programes finançats han estat a
Bòsnia i Hercegovina per fomentar els valors
democràtics en els sistemes educatius.
La col·laboració de Crèdit Andorrà amb Unicef
Andorra des del 2004 fins al 2016 ha estat de
566.721 euros.
Més informació: www.creditandorra.ad
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Activitats per a la
gent gran a L’espai
• Xerrada ‘Alimentació i malalties inflamatòries’
En aquest taller es donarà a conèixer quins són
els aliments que més influeixen en el procés
inflamatori i quina estratègia nutricional es pot
seguir per tal de reduir-lo.
Dia i hora: 7 de març, de 16 a 18 h
• Xerrada ‘Jubilació. Final o inici?’
Es reflexionarà sobre la consciència del canvi
que representa aquesta nova etapa i sobre quina
és la millor manera d’endinsar-s’hi amb unes
expectatives realistes per poder gaudir-la al màxim.
Dia i hora: 28 de març, de 16 a 18 h
• Taller de percussió corporal
En aquest taller es treballarà la coordinació,
la capacitat de concentració i la creativitat
mitjançant l’ús de la percussió corporal.
Dia i hora: 31 de març, de 16 a 18 h
Inscripcions: telèfon 86 80 25

Federació esportiva
Special Olympics
Andorra
• VIII Trofeu Internacional d’Esquí Special
Olympics Andorra
La federació esportiva Special Olympics Andorra
prendrà part en el VIII Trofeu Internacional
d’Esquí, competició organitzada per la federació
andorrana i en la qual també participaran les
delegacions de Catalunya, Castella-Lleó, Aragó i
França. En total hi haurà 28 atletes.
La cursa consistirà en un eslàlom gegant i
tindrà lloc el dissabte 4 de març a la pista de
l’Esparver de l’estació d’esquí Soldeu-El Tarter
(Grandvalira).
• Jocs Mundials d’Hivern
Del 14 al 25 de març, la federació esportiva
Special Olympics Andorra també participarà
en els Jocs Mundials d’Hivern Àustria 2017
en dues modalitats d’esquí alpí: supergegant i
eslàlom. La delegació la componen 5 atletes,
2 entrenadors i 3 delegats.
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