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28a Trobada Empresarial
al Pirineu: ‘Estratègies per a
un marc canviant’
Tindrà lloc els dies 15 i 16 de juny a la Seu d’Urgell amb
el patrocini de Crèdit Andorrà

La 28a Trobada Empresarial al Pirineu,
organitzada per l’Associació Trobada Empresarial
al Pirineu i amb el patrocini de Crèdit Andorrà, és
una de les jornades econòmiques privades amb
més participants a Catalunya.
Amb el títol «Estratègies per a un marc canviant»,
en aquesta edició, que tindrà lloc els dies 15 i 16
de juny a la Seu d’Urgell, es parlarà d’aspectes
vinculats a la geopolítica, l’economia d’impacte,
la tecnologia i la intel·ligència artificial.
Enguany hi participaran ponents destacats com
Franz Heukamp, director general de l’IESE;
Andreu Mas-Colell, professor del Departament
d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu
Fabra i la Barcelona GSE; Carlos Andreu,
conferenciant; Raúl Rojas, professor d’Intel·ligència
Artificial a la Universitat Lliure de Berlín; Joaquín

Almunia, comissari europeu i vicepresident de la
Comissió Europea (2004-2014) i president del
think tank Center for European Policy Studies,
o Juan Verde, assessor econòmic i polític
de governs, institucions i empreses a escala
internacional, entre d’altres.
Crèdit Andorrà i l’Associació Trobada Empresarial
al Pirineu tenen firmat un conveni de col·laboració
mitjançant el qual el banc dona suport a les
jornades des de l’any 2006, amb l’objectiu
de fomentar ponts de diàleg i de relacions
econòmiques entre Catalunya i Andorra, i
especialment amb la zona de Lleida i dels Pirineus.
Dies: 15 i 16 de juny
Lloc: sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell
Informació i inscripcions:
www.trobadaalpirineu.com

Conferència sobre
inversió a llarg termini

Crèdit Andorrà organitza la conferència «Inversió
en valor: una filosofia per aconseguir rendiments
sostinguts», a càrrec de Francisco García
Paramés, CEO de Cobas Asset Management.
García Paramés explicarà els principis de la filosofia
value investing, que es basa en l’anàlisi fonamental
de les companyies i en la recerca de negocis de
qualitat, fàcils de comprendre i amb un descompte
atractiu. García Paramés, considerat fidel deixeble
de Warren Buffet, és un dels gestors value europeus
més reconeguts, després de desenvolupar la seva
carrera durant 25 anys amb una trajectòria que
el situa al capdavant dels rànquings de rendibilitat.
Cobas Asset Management és una gestora de
fons enfocada a la gestió de renda variable. Crèdit
Andorrà té amb Cobas un acord estratègic per
a l’assessorament financer en actius de renda
variable europea.
Dia i hora: 29 de juny, a les 19 h
Lloc: edifici Crèdit Centre
Confirmació d’assistència: telèfon 88 88 88

Primer guanyador
de la campanya
‘El meu cor botiga
per Andorra’

Crèdit Andorrà sorteja 1.000 € cada mes entre
totes les compres realitzades en comerços del
país que s’hagin pagat amb qualsevol targeta
de crèdit, sigui del banc que sigui. Per participar
en aquest sorteig mensual, les compres han
de passar per la tecla 3 del TPV. Jaime Borrell
Calvo és el guanyador del mes d’abril per haver
comprat a l’Snack Bar Ca l’Àngel. Encara hi ha
temps per participar en el sorteig. Com més
compres es facin, independentment de l’import,
més possibilitats hi ha de guanyar.
Més informació: www.botigaperandorra.com
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Quins clàssics!
El Teatre de les Fontetes de la Massana
estrenarà la producció Quins clàssics! de
l’Escena Nacional d’Andorra i Maria Hervàs,
dirigida per Ester Nadal.
És un espectacle adreçat al públic juvenil
i adult sobre un professor que ensenya els
clàssics de la literatura universal com La Ilíada,
Hamlet, Frankenstein i La metamorfosi en un
institut quan de sobte apareix a l’aula una
visita inesperada.
El preu de l’entrada és de 10 euros i es poden
adquirir a www.codetickets.com, a l’Oficina de
Turisme de la Massana, al telèfon: 835 693, i
a la taquilla del teatre una hora abans de l’inici
de l’espectacle.
Dia i hora: 3 de juny, a les 21.30 h,
i 4 de juny, a les 17 h
Lloc: Teatre de les Fontetes de la Massana

Activitats per a la
gent gran a L’espai

• Taller de smartphone i tauleta tàctil
Es treballaran les aplicacions i eines que
ofereixen aquests dispositius. Cada participant
al taller ha de portar el seu smartphone o la
seva tauleta.
Dia i hora: del 6 al 29 de juny, els dimarts i
dijous, de 10 a 12 h o de 17 a 19 h
• Curs de xarxes socials
Es treballaran les eines bàsiques de diferents
xarxes com Facebook, Twitter o els blogs.
Dia i hora: del 14 al 28 de juny, els dilluns i
dimecres, de 10 a 12 h o de 17 a 19 h
Inscripcions: telèfon 86 80 25
• Representació de teatre
Nou actors del taller de teatre interpretaran
l’obra Petons a gogó, de Martí Camprubí,
amb adaptació i direcció de Mercè Canals.
Una comèdia que gira entorn de la publicitat
i explica la història de diferents personatges
i els seus embolics, amb els petons com a
protagonistes principals.
Repartiment: Isabel Masdeu, Lourdes Montanya,
Marià Estrada, Albert Sogas, Maria López,
Montserrat Cayuela, Ricard Jiménez, Josep Coll
i Antònia Mandicó.
Dia i hora: 20 de juny, a les 19 h
Lloc: sala d’actes del Comú
d’Escaldes-Engordany
Entrada lliure

• Concert d’Estiu
El tradicional Concert d’Estiu anirà a càrrec d’un
format bàsic de l’Orquestra Nacional Clàssica
d’Andorra, amb Josep Martínez Reinoso i
Francesc Planella, violins, Jordi Claret, violoncel,
i Eva del Campo, clavicèmbal, acompanyats de
la soprano Jonaina Salvador. El programa, sota
el títol Gala lírica Haendel, s’estructura com
un monogràfic ple de contrastos: des d’àries
llagrimoses com la famosa «Lascia ch’io pianga»
de l’òpera Rinaldo fins a números de gran agitació
i virtuosisme com l’ària «Tornami a vagheggiar»
d’Alcina. El concert és gratuït.
Dia i hora: 14 de juny, a les 20.30 h
Lloc: Prat del Roure d’Escaldes-Engordany
• Concert Jardins de Casa de la Vall
El concert Jardins de Casa de la Vall anirà a càrrec
de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra,
sota la direcció d’Abel Tomàs, membre del
prestigiós Quartet Casals. L’actuació s’iniciarà
amb el Concert per a violí núm. 5 en la major,
K 219, de W. A. Mozart, seguirà amb Fratres,
d’Arvo Pärt, i acabarà amb la Simfonia núm. 29
en la major, K 201, de W. A. Mozart.
El preu de l’entrada és de 15 € i es poden adquirir a
partir del dia 12 de juny a www.onca.ad.
Dia i hora: 27 de juny, a les 22 h

CA Vincles Actuarial Consulting, amb la
col·laboració del Col·legi d’Actuaris de
Catalunya, organitza el curs «Introducció
a Solvència II». El curs, de 12 hores de
durada, s’adreça als professionals del sector
assegurador interessats a conèixer els
aspectes fonamentals de Solvència II i de la
gestió de riscos.
El curs és gratuït, però cal inscripció prèvia al
telèfon 88 88 80.
Dies: 19 i 26 de juny, de 9 a 13 h i de
15.30 a 17.30 h
Lloc: edifici Crèdit Centre

Campionats del món
de BTT

Nova edició de la Casamanya Extrem Vertical
Race Trofeu Crèdit Andorrà

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 1.200 esportistes de 30 països. 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 5 € i per als 4 dies de Copa del Món, de 10 €.
Dies dels Mundials Màsters: del 19 al 24 de juny
Dies de la Copa del Món: del 26 de juny
al 2 de juliol
Més informació: www.vallnordworldcup.com

Curs ‘Introducció a
Solvència II’

La cursa Casamanya Extrem Vertical Race
Trofeu Crèdit Andorrà, organitzada per l’ECOA
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i patrocinada per Crèdit Andorrà, és oberta a
tothom i preveu tres itineraris: circuit Extrem, 5
km i 1.440 m de desnivell; circuit Clàssic, 3,5
km i 760 m de desnivell, i Mini Extrem, 1,7 km i
229 m de desnivell. Per tercer any consecutiu,
la prova s’emmarca dins el calendari de
les Skirunner Series, circuit reconegut
internacionalment en què participen els millors
esportistes d’Andorra, França, Espanya i
Portugal.
Dia: 17 de juny
Sortida: plaça Major d’Ordino
Inscripcions: www.ecoa.ad

DL: AND-181-2007

Juny de 2017

