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Fitch manté el ràting de Crèdit Andorrà
a BBB amb perspectiva estable

Aquesta qualificació reflecteix la fortalesa financera del banc i destaca la seva posició de lideratge

L’agència de qualificació Fitch Ratings ha
mantingut a Crèdit Andorrà el ràting a llarg
termini BBB, amb perspectiva estable, i el

ràting a curt termini F3. Aquesta qualificació
reflecteix la fortalesa financera del banc i la
capacitat del model de negoci del Grup de

generar resultats de la seva activitat ordinària
de manera recurrent.
En un entorn complex com l’actual, Fitch destaca la
posició de lideratge del banc en el mercat andorrà.
El manteniment de la qualificació posa en relleu
la consolidació del model de negoci de Crèdit
Andorrà, amb una estratègia equilibrada enfocada a
oferir serveis de banca privada i gestió d’actius tant
a Andorra com a escala internacional, i de banca
comercial al país, que l’ha dut a incrementar de
manera continuada els volums de negoci.
Aquest ràting posa de manifest l’adequada
capitalització del banc, que presenta una ràtio de
solvència que se situa en el 16,15% (per sobre del
mínim legal exigit, del 10%), i una ràtio de liquiditat
del 61,02% (el mínim legal és del 40%).

5a edició del lliurament del Premi Calvó Armengol Nou Crèdit Vacances,
La professora Melissa Dell, de la Universitat de Harvard, ha estat
per viatjar sense límits
la premiada d’aquesta edició per la seva recerca innovadora
La professora Melissa Dell ha estat la premiada
de la cinquena edició del Premi Internacional
Calvó Armengol, guardó que atorguen el
Govern d’Andorra, la Fundació Crèdit Andorrà
i la Barcelona GSE. El guardó reconeix la
professora Dell per la seva recerca innovadora,
que demostra una elevada capacitat d’usar
dades històriques per ajudar a entendre els
sistemes econòmics i socials i les institucions
polítiques.
El Premi Internacional Calvó Armengol va
ser instituït l’any 2008 en memòria del jove
investigador andorrà i exbecari de la Fundació
Crèdit Andorrà Antoni Calvó Armengol.

Crèdit Andorrà posa a disposició dels seus
clients el préstec Crèdit Vacances, disponible
per als que aquest estiu vulguin fer un gran
viatge i tenir unes condicions de finançament
molt avantatjoses:
• Un tipus d’interès variable d’Euríbor
anual +6%.
• Finançament màxim de fins a 4.000 euros.
• Opció de termini de fins a 1 any.
• Sense comissions de cancel·lació.
• Amb una comissió d’estudi del 0,25%.
Cal recordar que la concessió d’un préstec
està subjecta als criteris de risc del banc.
Més informació: www.creditandorra.ad
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Activitats a L’espai
L’Associació de Gent Gran Voluntària (AVIM)
preveu organitzar les activitats seguents:
6 de juliol

Visita guiada pel nucli antic
d’Ordino

4 - 30 juliol / Dl i dc
Taller d’àlbums de fotografies
10-12 h / 16-18 h

Per a tota la família, s’ha plantejat:
3 de juliol Taller de patchwork
16 h
5, 12 i 19 de juliol Taller creatiu i experimental
sobre la teoria del color
9 i 10 de juliol Taller decoratiu de pintura
16 h sobre caixetes de fusta
17, 24 i 31 de juliol
Taller de bijuteria
16 h
13, 20 i 27 de juliol
Cinefòrum
16.30 h

On vulguis, quan
vulguis: e-Crèdit
Aquest estiu, operar amb la
banca online té 1.000 € de premi
Crèdit Andorrà fomenta l’ús durant l’estiu del
seu servei de banca online, e-Crèdit, amb la
campanya «On vulguis, quan vulguis: e-Crèdit»,
que sorteja entre els clients que l’utilitzin dos
premis de 1.000 euros durant els mesos de juliol
i agost.
Per poder participar en el sorteig mensual, els
usuaris hauran de fer un mínim d’una operació
(que requereixi autenticació mitjançant signatura)
al mes.
La banca online és la manera més còmoda de
fer totes les operacions bancàries i mantenir-se
connectat per vacances, des de qualsevol lloc i
amb total seguretat.
Més informació:
www.creditandorra.ad

Concerts de la Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra
Concert Saxo a solo

Concert Viena i l’òpera de butxaca

Concert A ritme de trio

A càrrec de Guillem Tudó, el concert oferirà
melodies de tots els temps.
Església de Sant Serni de Nagol
1 de juliol, a les 12 h
Església de Sant Miquel d’Engolasters
1 de juliol, a les 19 h
Reserva prèvia a Patrimoni Cultural:
(+376) 844 141

A càrrec del Quartet Krommer, amb Patrícia de
No a la flauta, Alexandre Arajol al violí, Josep
Bracero a la viola i Sylvie Réverdy al violoncel.
Museu Casa Rull de Sispony
7 de juliol, a les 21 h
Reserva prèvia a Nits d’estiu als museus:
(+376) 839 760
Sant Antoni de la Grella de la Massana
8 de juliol, a les 12 h
Reserva prèvia a Patrimoni Cultural:
(+376) 844 141

A càrrec de Rythmic Trio, amb Efrem Roca al
saxo, David Sanz a la guitarra i Jordi Gendra
a la flauta.
Museu Nacional de l’Automòbil d’Encamp
13 de juliol, a les 21 h
Reserva prèvia a Nits d’estiu als museus:
(+376) 839 760
Església de Sant Bartomeu de Soldeu
17 de juliol, a les 20 h
Reserva prèvia a Patrimoni Cultural:
(+376) 844 141

Concert Variacions
A càrrec del Trio Goldberg, amb Francesc
Planella al violí, Laia Capdevila a la viola i Mireia
Planas al violoncel.
Església de Sant Andreu d’Andorra la Vella
22 de juliol, a les 20 h
Sant Miquel de la Mosquera d’Encamp
24 de juliol, a les 20 h
Reserva prèvia a Patrimoni Cultural: (+376) 844 141
Sant Martí de la Cortinada / 25 de juliol, a les 21 h
Reserva prèvia a Nits obertes d’Ordino: (+376) 878 173

Concert Improvisació ambiental

Concert La varietat musical
d’un continent intercultural

A càrrec de Jordi Claret, violoncel elèctric,
i Landry Riba, baix elèctric.
Església de Sant Cristòfol d’Anyós
5 d’agost, a les 12 h
Reserva prèvia a Patrimoni Cultural:
(+376) 844 141

A càrrec de David Font a la guitarra.
Església de Sant Climent de Pal
12 d’agost, a les 12 h
Església de Sant Andreu d’Arinsal
12 d’agost, a les 20 h
Reserva prèvia a Patrimoni Cultural: (+376) 844 141

La Massana torna a acollir les proves de descens
i cross-country de la Copa del Món i els Mundials
Màsters UCI de BTT, una competició que té el suport
de Crèdit Andorrà i en la qual participaran uns 1.000
esportistes de 30 països. Com a novetat d’aquest
any, el 13 de juliol es disputarà la cross-country short
track, una carrera de 30 minuts, de només 2 km,
que servirà d’obertura de la Copa del Món, en la qual
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participaran els 40 millors corredors. Assistir-hi és
gratuït i l’accés a l’estació de Vallnord - Pal Arinsal
es podrà fer per carretera o amb el telecabina de la
Massana a preus especials. Per a un dia, la tarifa és
de 6 € i per als 4 dies de Copa del Món, de 12 €.
Dies de la Copa del Món: del 10 al 15 de juliol
Dies dels Mundials Màsters: del 15 al 18 de juliol
Més informació: www.vallnordworldcup.com
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