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Crèdit Andorrà, premiat per
la publicació ‘Global Banking
& Finance Review’
La revista financera reconeix l’entitat com a millor banc
d’Andorra en banca privada i en RSC el 2017

Global Banking & Finance Review ha
reconegut per cinquè any consecutiu Crèdit
Andorrà com a millor banc de banca privada
a Andorra el 2017. La publicació financera
ha valorat la fortalesa financera de Crèdit
Andorrà i la seva trajectòria de creixement
sostingut i sostenible. També ha tingut en
compte el model de Wealth Management del

Grup basat en la confiança dels clients, els
serveis personalitzats i els resultats obtinguts.
Així mateix, per tercer any consecutiu,
la revista ha remarcat la política de
Responsabilitat Social Corporativa de l’entitat
i li ha atorgat el guardó de millor banc en RSC
2017 al Principat. Aquest reconeixement
destaca el compromís de l’entitat amb el país
i la societat a través de la Fundació Crèdit
Andorrà, que s’ha refermat amb l’adhesió
al Pacte Mundial de les Nacions Unides i
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).

Congrés FIABCI Andorra la Vella 2017
Del 23 al 28 de maig, al Centre de Congressos
d’Andorra la Vella, tindrà lloc el 68è Congrés
Mundial de la Federació Internacional d’Agents
Immobiliaris (FIABCI) amb el patrocini de Crèdit
Andorrà. El congrés estarà dedicat a les ciutats
i els edificis intel·ligents (Smart Cities & Smart
Buildings), i acollirà associacions líders, institucions
acadèmiques i persones de totes les professions
relacionades amb el sector d’arreu del món.
Els oferirà l’oportunitat d’intercanviar els seus
punts de vista sobre diferents temes d’interès
mundial del sector immobiliari. Amb associats
de 60 països, els membres de FIABCI són part

Jornada de portes
obertes al Fons d’Art
de Crèdit Andorrà
L’entitat ofereix dos dies de
visites guiades

Crèdit Andorrà ofereix aquest mes de maig una
visita al seu Fons d’Art, una col·lecció privada
i sense ànim de lucre que té per objectiu
preservar i divulgar l’art.
Inclou quadres de destacats pintors catalans
dels segles XIX i XX, i una col·lecció única
de rellotges antics catalans del segle XVIII i
d’instruments singulars per mesurar el temps.
També es pot veure la predel·la i la taula
L’aparició al mont Gàrgan del retaule gòtic de
Sant Miquel de Prats, del segle XVI.
El fons de Crèdit Andorrà es troba a l’edifici
Crèdit Centre, a l’avinguda Meritxell, 80
d’Andorra la Vella.
Les sessions s’han programat pel divendres 26
de maig, de 12 a 16 hores, i pel dissabte 27 de
maig, de 10 a 18 hores.
Per assistir-hi s’ha de fer reserva prèvia
obligatòria al telèfon 88 88 80.
Les visites són guiades i d’una hora de durada,
i es faran en grups de 15 persones.

de l’associació immobiliària més important
del món. El programa compta amb experts de
renom internacional com el prestigiós arquitecte
Jean Nouvel o l’influent Tony Morris, un expert
en lideratge empresarial que ajuda els empresaris
a augmentar la seva productivitat i eficàcia
personal per aconseguir els resultats desitjats
dins les seves organitzacions. Aquest acord de
patrocini respon a la vocació del banc de donar
suport a la dinamització del país.
Dies: del 23 al 28 de maig
Lloc: Centre de Congressos d’Andorra la Vella Paisatge amb ovelles d’Enric Galwey
Més informació: www.fiabciandorra.com
Fotògraf: Jaume Blassi
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Concerts de la Fundació Orquestra Nacional
Clàssica d’Andorra

Activitats per a la
gent gran a L’espai

Les activitats programades per aquest mes de
maig són les següents:
• Concert familiar ‘Les estrelles de Mozart’
Concert familiar a càrrec de La Maquineta
Produccions. Espectacle i audició musical
sobre la vida i obra de Mozart amb música
interpretada en directe. La Reina de la Nit
no recorda de quina òpera ha sortit. Alguns
personatges de les òperes del compositor,
com Fígaro, Don Giovanni, Papageno i
el mateix Mozart –convertits en titelles–
l’ajudaran a endevinar-ho. El concert està
destinat a infants de 5 a 8 anys. Les entrades
es podran comprar a www.onca.ad. El preu
és de 3 euros en la venda anticipada i de 5
euros el dia del concert.
Dia i hora: 6 de maig, a les 17 h
Lloc: Teatre Comunal d’Andorra la Vella
• ONCA al Palau
El darrer concert del XIII Cicle al Palau de la
Música Catalana portarà per títol Walking on
time i anirà a càrrec de la formació ONCA Bàsic,
amb Clàudia Bardagí & Cia. El programa és el
primer treball de la jove cantant i pianista Clàudia
Bardagí, format per un conjunt de temes propis,
tots ells a cavall entre el jazz i el pop.
Dia i hora: 11 de maig, a les 20 h
Lloc: Palau de la Música Catalana

Les activitats que la Fundació Crèdit Andorrà ha
previst per a la gent gran aquest mes de maig
són les següents:
• Envelliment saludable.
Ruta de senderisme
Passejada per Fontaneda agafant el camí fins
al capdamunt de la muntanya de Rocafort, des
d’on es tenen unes vistes fantàstiques de la
parròquia de Sant Julià de Lòria.
Una activitat que promou la marxa a l’aire lliure
d’una manera molt planera per tal de gaudir
de la natura, els paisatges i els seus elements
d’interès històric i cultural tot fent una mica
d’esport. És obligatori que els participants
portin calçat, roba i bastons de muntanya.
Dia: 10 de maig, a les 9 h
Xerrada sobre alimentació
La xerrada «Què són els superaliments?» tractarà
dels aliments amb una alta concentració de
nutrients que, menjats habitualment, contribueixen
al manteniment de la nostra salut. Dins la dieta
mediterrània n’hi trobem uns quants. Quins són?
En quines quantitats els hem de menjar? En
aquest taller se’n parlarà, i també es tastaran.
Dia i hora: 16 de maig, de 10 a 12 h
• Xerrada sobre el canvi climàtic
Amb el títol «El canvi climàtic al Pirineu»,
s’abordarà com es percep aquest fenomen a
Andorra i a tota la serralada, i com es preveu
que pugui evolucionar el clima en un futur.
Dia i hora: 23 de maig, a les 16.30 h
Inscripcions: telèfon 86 80 25

• Concert de Primavera
Aquest mes de maig tindrà lloc el tradicional
Concert de Primavera a càrrec de la Jove
Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra i
de l’Escola de Música del Comú d’EscaldesEngordany, l’Escola Harmonia, l’Espai de
Música Moderna, l’Escola de Música de
les Valls del Nord, l’Escola de Música de la
Seu d’Urgell i l’Institut de Música del Comú
d’Andorra la Vella, dirigits per Albert Gumí.
Sota el títol A la natura, s’interpretaran peces
de Ravel, Elgar, Dvorák i Gumí, entre d’altres.
Les entrades es podran comprar a partir del
dia 8 de maig a www.onca.ad. El preu és de
5 euros en la venda anticipada i de 8 euros el
dia del concert.
Dia i hora: 21 de maig, a les 12 h
Lloc: Auditori Nacional d’Andorra

Nova conferència en el marc del cicle
‘Diàlegs europeus a Andorra’

La sessió anirà a càrrec del Dr. Andreu Olesti
Crèdit Andorrà col·labora amb l’Ambaixada
d’Espanya en la propera conferència del cicle
‘Diàlegs europeus a Andorra’. Aquest serà el
tercer any que es duu a terme aquest cicle de
ponències sobre temàtiques internacionals.
La conferència, que porta per títol «La lliure
circulació de persones i de serveis en el

mercat interior de la Unió Europea», anirà
a càrrec del Dr. Andreu Olesti, director de
l’Institut de Dret Públic i catedràtic de la
Universitat de Barcelona.
Dia i hora: 9 de maig, a les 19 h
Lloc: sala de conferències de l’Ambaixada
d’Espanya a Andorra

Targetes protegides amb el servei gratuït Comerç Electrònic Segur
Crèdit Andorrà té a disposició dels seus clients
el servei gratuït Comerç Electrònic Segur
(3DSecure) per evitar fraus i garantir la seguretat
dels pagaments online. Amb aquest servei, els
pagaments per Internet queden protegits, ja que
per validar el pagament es sol·licita al client una
clau de seguretat addicional que se li fa arribar
al seu mòbil a través d’un SMS. Per garantir
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que el pagament es fa de manera segura, és
necessari que tant la targeta com el comerç
online estiguin donats d’alta al servei.
Els clients de Crèdit Andorrà poden protegir
les seves targetes donant-se d’alta al servei
gratuït Comerç Electrònic Segur a través de
l’e-Crèdit (apartat targetes) o bé trucant al
telèfon 88 88 88.

DL: AND-181-2007

Es tracta d’un servei per evitar fraus i protegir els pagaments per Internet

