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Torna la campanya
‘El meu cor botiga per Andorra’

L’objectiu de l’acció és donar suport al comerç i premiar els compradors

Crèdit Andorrà promou per segon any la
campanya «El meu cor botiga per Andorra»
entre els comerços del país, mitjançant la
qual el banc farà un sorteig mensual de 1.000
euros entre totes les compres que s’hagin fet a

Andorra. La campanya està pensada per donar
suport al comerç, sector clau per al país, i per
premiar els compradors.
Per participar en aquest sorteig mensual, el
comprador ha de pagar amb targeta de crèdit

Conferència sobre transformació digital
a càrrec de Genís Roca

La ponència s’emmarca dins del cicle ‘Crèdit Andorrà Global Forum’
Crèdit Andorrà organitza la vuitena conferència
del cicle ‘Crèdit Andorrà Global Forum’ sobre
futur i tendències globals. L’expert en negoci
digital, Genís Roca, parlarà de l’evolució
d’Internet i com la digitalització pot oferir
múltiples possibilitats de desenvolupament a
negocis i empreses.
Genís Roca és soci i president de la consultora
RocaSalvatella, especialitzat en la transformació
digital de les organitzacions, els seus processos

i els models de negoci. Amb més de vint anys
d’experiència en direcció d’empreses, creació
de projectes a Internet i exploració del potencial
a les xarxes, és un expert en la disrupció
digital i el seu impacte en entorns personals,
professionals i empresarials. Ha estat triat,
el 2013 i 2014, pel diari El Mundo un dels 25
espanyols més influents d’Internet.
Dia i hora: 4 de maig, a les 19 h
Lloc: Crèdit Centre

i la compra ha de passar per la tecla número 3
del TPV. Totes les targetes, siguin del banc que
siguin, poden participar-hi i optar al premi.
Si la targeta és de Crèdit Andorrà, el comprador
no ha de fer cap gestió, ja que automàticament
entra a participar en el sorteig.
Si és d’un altre banc, nacional o internacional, ha
de facilitar les seves dades de contacte accedint
a www.botigaperandorra.com.
La campanya està impulsada amb la idea
que quan es compra a Andorra, hi guanya el
país i també el comprador. Molts comerços
ja s’han adherit a aquesta iniciativa i han
col·locat un adhesiu a la porta d’entrada per tal
d’identificar-se com a comerços participants.
El comprador trobarà fullets explicatius del
sorteig al mostrador del comerç.
Les bases legals d’aquest sorteig es poden
consultar al web www.botigaperandorra.com o
preguntant al gestor habitual del banc.

Últimes notícies

Noves propostes de la Fundació Orquestra
Nacional Clàssica d’Andorra

Crèdit Andorrà
GSeries

• L’ONCA i Isabel Villanueva
El tercer concert del XIII Cicle ONCA al Palau
serà protagonitzat per la violista Isabel Villanueva,
acompanyada de l’Orquestra Nacional Clàssica
d’Andorra sota la direcció de Gerard Claret.
S’interpretarà el Concert per a viola en re major
de Hoffmeister i el Concert en mi bemoll major
per a viola i orquestra, op. 3, BI 545 de Rolla.
Entre les dues peces, l’ONCA tocarà la Sonata
núm. 3 en do major de Rossini.
Entrades a la venda a les taquilles del Palau de
la Música Catalana i a www.palaumusica.cat, a
un preu de 12 € per concert.
Dia i hora: 6 d’abril, a les 20 h
Lloc: Palau de la Música Catalana
• Concert de l’ONCA i l’Escolania
de Montserrat
L’ONCA, entitat promoguda pel Govern d’Andorra
i la Fundació Crèdit Andorrà, i l’Escolania de
Montserrat actuaran conjuntament amb motiu
del Concert de Rams a la Basílica de Santa
Maria de Montserrat. 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 d’abril, a les 21 h
Lloc: Basílica de Santa Maria de Montserrat

Durant els mesos de gener i febrer s’ha
disputat a Andorra la 12a edició del campionat
d’automobilisme sobre gel Crèdit Andorrà
GSeries, cinc proves al circuit de gel del Pas de
la Casa patrocinades per primera vegada per
Crèdit Andorrà. El campionat, organitzat per
l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), va acabar
el 4 de març amb la disputa de la cinquena
prova puntuable. Carlos Ezpeleta (GS) i Nil
Solans (GS2) es van proclamar campions de la
competició de velocitat sobre gel més popular
del sud d’Europa. Les Crèdit Andorrà GSeries
2017 han tingut una molt bona difusió televisiva,
ja que les imatges s’han vist en 14 cadenes o
plataformes de TV d’arreu del món.
Més informació: www.gseries.ad

• Taller musical ‘Com sona’
Arriba un nou taller formatiu de la Fundació
ONCA a càrrec de l’animador musical Pep Gol.
La proposta «Com sona» té com a objectiu
fer música amb un instrument acabat de
construir i fer-ho col·lectivament. La construcció
d’instruments permet crear noves formacions o
reforçar l’orquestra que ja teníem.
El taller és obert a quatre franges d’edat:
▪ Professorat i adults, de 15 a 17 h.
▪ Alumnes de 8 a 11 anys, de 17.45 a 18.45 h.
▪ Alumnes a partir de 12 anys, de 16 a 19 h.
Per a més informació i inscripcions cal adreçarse a oncaproduccio@onca.ad o bé al telèfon
(0034) 680 193 175. L’activitat és gratuïta.
Dia: 2 de maig
Lloc: Institut de Música del Comú d’Andorra
la Vella

Activitats per a la gent gran a L’espai
• Curs d’iniciació a la informàtica
Conèixer l’ordinador, familiaritzar-se amb l’entorn
de Windows i escriure utilitzant el processador
de textos Word.
Dia i hora: del 24 d’abril al 31 de maig, dilluns
i dimecres, de 10 a 12 h
• Curs d’ampliació d’informàtica
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 25 d’abril a l’1 de juny, dimarts i
dijous, de 10 a 12 h o de 17 a 19 h
• Curs d’ampliació avançat d’informàtica
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 24 d’abril al 31 de maig, dilluns
i dimecres, de 17 a 19 h

• Taller d’emmagatzematge en el núvol
Aquest taller té com a principal objectiu aprendre
el funcionament de l’emmagatzematge d’arxius
i compartir-los amb altres usuaris. S’utilitzaran
eines com WeTransfer, Dropbox, Google Drive
i Google Docs.
Dia i hora: del 28 d’abril al 30 de juny, cada
divendres, de 10 a 12 h
• Taller de fotografia
Aquest taller permet descobrir com tractar les
imatges amb el programa Photoshop.
Dia i hora: del 28 d’abril al 30 de juny, cada
divendres, de 16 a 18 h
• Activitat física i relaxació
Sessions pràctiques en les quals es treballarà
la flexibilitat, la força, l’equilibri i la coordinació
mitjançant exercicis actius combinats amb la
respiració i la relaxació.
Dia i hora: del 26 d’abril al 31 de maig, cada
dimecres, de 17 a 18 h
Inscripcions: telèfon 86 80 25
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Nous seminaris
del Cicle de
Perfeccionament
Professional 2017

La Universitat d’Andorra (UdA), en el marc del
Cicle de Perfeccionament Professional 2017,
oferirà tres nous seminaris a partir d’aquest
mes d’abril.
Aquestes formacions, finançades amb la
col·laboració de la Fundació Crèdit Andorrà,
s’impartiran a la mateixa Universitat.

Les inscripcions als seminaris es formalitzen al
web www.uda.ad.
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