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La Fundació Crèdit Andorrà
estrena el programa
divulgatiu ‘A la vostra salut’

Nova classe en lliures
del Crediinvest SICAV
International Value

54 capítols dedicats a fomentar els hàbits saludables

Emmarcada en el cicle de ponències
‘Crèdit Andorrà Global Forum’

Crèdit Andorrà organitza una
nova conferència del cicle ‘Crèdit
Andorrà Global Forum’, amb
l’objectiu d’oferir una anàlisi de
les tendències globals de futur
en diferents sectors. El ponent
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d’aquesta edició serà Miquel Moyà, Industry Director
Travel, Retail & Fashion de Google Espanya, que,
en la conferència «El nou viatger és digital», tractarà
de l’adaptació d’empreses i administracions a
les noves solucions tecnològiques per no perdre
rellevància i oferir les millors solucions als seus
consumidors. Parlarà també del cas concret de
Google, de com entén aquest canvi cap a un món
més digital i què està fent per adequar-s’hi.
Dia i hora: 6 d’octubre, a les 19 h
Lloc: Crèdit Centre
Confirmació d’assistència: telèfon 88 88 88
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A la vostra salut és un programa divulgatiu, destinat
a tots els púbics, que s’emetrà pels canals online
de la Fundació Crèdit Andorrà i del banc, i també
per Andorra Televisió de dilluns a divendres abans
de l’Informatiu del migdia i del vespre.
En cada entrega es donarà un consell relacionat
amb l’alimentació, la salut, l’activitat física o

l’actitud
personal,
fàcil
d’incorporar al dia a dia, que
es presentarà de manera
clara, atractiva i rigorosa, i
sempre amb un enfocament
positiu. Entre els temes que
s’abordaran hi ha aspectes
com els beneficis de menjar
en família, l’alimentació
equilibrada, la dieta dels
esportistes, consells per
millorar la salut postural,
el colesterol, les al·lèrgies o la precaució amb
el sol. També es donaran recomanacions per
moure’s cada dia, per a la pràctica de l’esquí,
per mantenir en equilibri el cos i la ment o per
envellir de manera saludable.
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Crediinvest SICAV International Value ja està
disponible en una nova classe, la de lliures
esterlines, i completa així les classes disponibles
actualment en euros i en dòlars.
Com en el cas de les classes en dòlars, la classe
en lliures esterlines inclou la cobertura de risc de
divisa contra l’euro. Per tant, el rendiment ofert
per les tres classes de divises és similar, ja que
recull les variacions de mercat de les diferents
companyies que componen la cartera de la SICAV.
L’International Value és una SICAV 100% de
renda variable que inverteix amb un grau de
diversificació elevat en empreses internacionals
cotitzades en qualsevol mercat, excepte
l’espanyol i el portuguès, i que segueix la filosofia
value investing. Crediinvest SICAV International
Value ofereix una rendibilitat a 12 mesos d’un
8,24% a 20 de setembre de 2016, mentre que la
del seu índex de referència, l’MSCI World Local,
és d’un 2,86%.
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Últimes notícies

Arrenca el 34è Festival Quatre joves reben una beca de postgrau
Narciso Yepes Ordino i de la Fundació Crèdit Andorrà
Fundació Crèdit Andorrà La Fundació Crèdit Andorrà ha atorgat quatre que farà un Màster en Periodisme Internacional a

la City University of London; Marta Mas Porta,
que farà un Master in Business Administration a
l’IESE de Barcelona, i André Filipe Ribeiro Caçador,
per a un Màster Universitari en Enginyeria de
Telecomunicacions a La Salle de Barcelona.

Escena Nacional
d’Andorra

Activitats per a la
gent gran a L’espai
• Envelliment saludable
Xerrada sobre els carbohidrats
Sobre els nutrients energètics que es troben en
cereals, tubercles, llegums i fruites.
Dia i hora: 11 d’octubre, de 16 a 18 h
• Taller d’activitat física i relaxació
Sessions pràctiques per treballar la flexibilitat, la
força, l’equilibri i la coordinació.
Dia i hora: del 5 d’octubre al 9 de novembre,
tots els dimecres, de 17 a 18 h
• Visita al Rec del Solà d’Escaldes-Engordany
Activitat guiada que promou la marxa a l’aire
lliure per gaudir de la natura tot fent una mica
d’esport. Es recomana als participants que
portin calçat, roba i bastons de muntanya.
Dia i hora: 19 d’octubre, a les 9 h
• Xerrada ‘Els antics oficis’
Amb el reconegut artista Sergi Mas, es
repassaran els oficis tradicionals d’Andorra.
Dia i hora: 18 d’octubre, a les 16 h
Inscripcions: telèfon 86 80 25

Venda d’entrades: www.festivalnarcisoyepes.ad

Conferència sobre
comunicació amb
adolescents
La Fundació Crèdit Andorrà ofereix la
conferència «Comunicació afectiva i efectiva
amb adolescents. Missatges clars i valents
per educar adolescents», a càrrec d’Eva
Bach, pedagoga, professora i especialista en
educació emocional.
En aquesta conferència es donaran eines per
fomentar una bona relació amb els adolescents,
establir-hi una bona sintonia i entendre’ls millor.
Dia i hora: 26 d’octubre, a les 19 h
Lloc: Crèdit Centre

Crèdit Andorrà Asset
Management renova
la certificació GIPS
Crèdit Andorrà Asset Management, la societat
gestora de fons d’inversió del Grup Crèdit
Andorrà, ha obtingut la renovació de la
certificació internacional GIPS (Global Investment
Performance Standards), que garanteix l’exactitud
i l’homogeneïtat en la presentació dels resultats
sobre el rendiment de les inversions.

Fira d’Andorra la Vella

Crèdit Andorrà participarà en la XXXVIII Fira
d’Andorra la Vella, que tindrà lloc els dies 21, 22
i 23 d’octubre a l’aparcament comunal del Parc
Central. El banc continua donant suport al teixit
empresarial patrocinant l’espai on s’exposaran
els automòbils de l’AIVA. Un equip de gestors
hi atendrà els visitants per donar-los informació
sobre productes i serveis financers i sobre
finançament per a l’adquisició de vehicles.

El país en xifres 2015

Crèdit Andorrà ha editat Andorra’15: el país en
xifres, que des del 1981 recull dades relatives a
demografia, economia, finances i administració
pública, comerç o turisme, entre d’altres. La
publicació es pot trobar en quatre idiomes
(català, castellà, francès i anglès) a tota la
xarxa d’oficines de Crèdit Andorrà així com al
web www.creditandorragroup.com/ca/sala-decomunicacio/publicacions.

DL: AND-181-2007

Durant el mes d’octubre tindrà lloc una nova
edició del festival amb el programa següent:

beques a joves que volen cursar estudis de
postgrau a l’estranger. El jurat ha reconegut els mèrits
de Carolina Bartumeu Rocamora, que estudiarà un
Master of Performance Programme a la Royal College
of Music de Londres; Raquel Espunyes Nozières,

