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Crèdit Andorrà torna a
encapçalar el rànquing Top
1000 de Financial Times
com a primer banc del país
La prestigiosa publicació ‘The Banker’ reconeix l’entitat per
la seva fortalesa i l’elevada capitalització

Crèdit Andorrà ocupa la
posició 843 a escala global
en el rànquing Top 1000, que
anualment elabora el grup
Financial Times, i la primera
posició dels bancs del sector
financer andorrà, amb uns fons propis de 623
milions d’euros, dels quals 593 milions són Tier 1
Capital de l’entitat al tancament del 2015.

Nou servei Comerç
Electrònic Segur
Crèdit Andorrà ha adoptat noves mesures en
l’entorn digital, conscients de la necessitat de
garantir la seguretat en l’ús de les targetes dels
clients, també en el comerç online. Ara, les
targetes de Crèdit Andorrà Visa i Mastercard

La classificació Top 1000 engloba les principals
entitats financeres del món sobre la base de la
seva capitalització. Aquest rànquing internacional
es publica en l’edició de juliol de la revista The
Banker. Financial Times reafirma d’aquesta
manera la fortalesa financera i la posició de
referència de Crèdit Andorrà a Andorra, a la
vegada que li segueix atorgant una posició
destacada entre els principals bancs del món.

porten associat el nou servei Comerç Electrònic
Segur per comprar per Internet de forma segura
tot protegint les dades del titular per evitar
possibles fraus.
El servei, totalment gratuït, es pot activar des
del nou e-Crèdit, seleccionant aquesta opció a
la secció de targetes o a la de seguretat.
Més informació: telèfon 88 88 88

Concerts del tenor Juan
Diego Flórez i de Raphael
Amb motiu de la Capitalitat Iberoamericana de
la Cultura, el Centre de Congressos d’Andorra la
Vella acull els concerts del jove i prestigiós tenor
peruà Juan Diego Flórez i del reconegut cantant
espanyol Raphael, acompanyat per l’ONCA.
Flórez és considerat per molts el millor tenor
belcantista de referència en els teatres del
món. El seu cant fluid i expressiu i la seva
espectacular virtuositat el converteixen en
un intèrpret ideal de les òperes de Rossini,
Donizetti i Bellini. El concert, organitzat amb la
col·laboració de Crèdit Andorrà, serà el 15 de
setembre a les 20 h.
El concert Raphael Simphònic, que tindrà lloc el
30 de setembre a les 20 h, amb la col·laboració
de la Fundació Crèdit Andorrà, vol donar a
conèixer les cançons que han estat èxit des de
fa més de 50 anys de carrera del cantant en
format simfònic.
Les entrades es poden adquirir a l’Oficina de
Turisme d’Andorra la Vella, al Centre cultural La
Llacuna i a www.capitalcultural.ad.
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Festival Narciso Yepes Concerts de l’ONCA
Ordino i Fundació
17 SET / 19 h Signes de trio
Crèdit Andorrà
Amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni, Joel Bardolet, violí, Josep Bracero, viola, i Daniel Cla-

ret, violoncel, interpretaran Els signes de la música.
Casa Rull de Sispony. Entrada lliure i aforament limitat. Informació i reserva prèvia obligatòria als
telèfons 83 97 60 i 83 69 08.

18 SET / 12 h

El Festival Narciso Yepes Ordino i Fundació
Crèdit Andorrà arriba enguany a la 34a edició
amb un repertori eclèctic i per a tots els públics.

Concert de Meritxell

Música als palaus és el títol del programa que oferirà la Jonca, formada per trenta joves músics amb la
col·laboració professional de Santiago Pereira al clavicèmbal. Es comptarà amb una direcció col·legiada
a càrrec del seu titular, Gerard Claret, i del director convidat, Josep Martínez Reinoso, violí de l’ONCA.
Es presentaran sis peces vinculades a sis palaus europeus i, amb l’ajuda d’imatges que actuaran com a
teló de l’espectacle, s’oferirà un recorregut per diferents èpoques i estils musicals.
Auditori Nacional d’Andorra. Entrada lliure.
24 SET

Núvols amb nadons

Espectacle interactiu a càrrec de La Petita Malumaluga per a nadons i nens fins a 3 anys, que combina
la música de percussions en directe, clàssics del jazz, interacció amb el públic i la narració d’un conte
original. Hi haurà tres sessions, a les 11 h, les 12 h i les 13 h.
Teatre Comunal d’Andorra la Vella. Aforament limitat.

Activitats per a la gent gran a L’espai

Mobilitat elèctrica
Andorra la Vella acull la 3a edició de la Jornada
de la Mobilitat Elèctrica que, com a novetat,
preveu ponències relacionades amb la mobilitat
sostenible, a més d’una zona d’exposició,
l’oportunitat de provar cotxes elèctrics, una
pedalada popular i altres activitats per als més
petits. Crèdit Andorrà, entitat responsable amb
l’entorn, patrocina aquesta jornada.
Dies: 16 i 17 de setembre
Lloc: Centre de Congressos i Parc Central

7a edició de la cursa
popular d’AnyósPark

La cursa popular d’AnyósPark, una carrera solidària
en la qual col·labora Crèdit Andorrà, transcorrerà
pels carrers de la Massana en un circuit amb
opció de 4 o de 10 km amb diferents modalitats:
masculina, femenina, cotxet i corporate. La
inscripció és de 10 € fins al 10 de setembre i de 12 €
a partir d’aquesta data. Els participants rebran una
bossa amb obsequis i una samarreta, obligatòria
per fer la cursa si es vol tenir opció a premi.
Dia: 25 de setembre
Inscripcions: www.cursapopular.com

Taller de Publisher
Del 23 de setembre al 25 de novembre
Divendres, de 16 a 18 h
Curs d’història d’Andorra
Del 19 de setembre al 26 de juny
Dilluns, de 10 a 11.30 h
Curs de català oral
Del 21 de setembre al 22 de juny
Dimecres, de 10 a 11.30 h
Curs de català escrit
Del 21 de setembre al 23 de juny
Dimecres, de 15.30 a 17 h, o dijous,
de 10 a 11.30 h
Curs d’anglès bàsic
Del 20 de setembre al 21 de juny
Dimarts, de 10 a 11.30 h
Curs d’anglès avançat
Del 22 de setembre al 23 de juny
Dijous, de 15.30 a 17 h
Taller de teatre
Del 19 de setembre al 20 de juny
Dilluns, de 17 a 18 h
Visitem la natura
Ruta de senderisme guiada
Sortida per descobrir els estanys de Tristaina
28 de setembre, a les 9 h
Inscripcions: telèfon 86 80 25

Campionats del món de BTT
La Massana acull les proves de descens i
cross-country de la Copa del Món UCI de
BTT, una competició que té el suport de
Crèdit Andorrà i en la qual participaran uns
700 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 10 €.
Dies: 3 i 4 de setembre
Més informació: www.vallnordworldcup.com

DL: AND-181-2007

Entrades a la venda a www.festivalnarcisoyepes.ad
a partir del 13 de setembre.

Curs d’iniciació a la informàtica
Del 19 de setembre al 26 d’octubre
Dilluns i dimecres, de 16 a 17 h
Curs d’ampliació d’informàtica
Del 20 de setembre al 27 d’octubre
Dimarts i dijous. Horari de matí, de 10 a 12 h, o de
tarda, de 17 a 19 h
Curs d’ampliació avançat d’informàtica
Del 19 de setembre al 26 d’octubre
Dilluns i dimecres, de 10 a 12 h
Taller Projectes digitals
Del 19 de setembre al 26 d’octubre
Dilluns i dimecres, de 17 a 19 h
Taller de PowerPoint
Del 23 de setembre al 25 de novembre
Divendres, de 10 a 12 h

