Avui
Novembre de 2016

Nova campanya de plans de jubilació i pensions
Crèdit Andorrà presenta una nova campanya
per sensibilitzar la població de la necessitat
d’estalviar per a la jubilació. Amb el lema «Encara no tens la jubilació resolta?», el banc
posa a disposició dels clients una àmplia
oferta d’opcions per poder planificar el futur
de manera que cadascú trobi la que s’adapta
millor a les seves necessitats i pugui estalviar
de la millor manera possible. L’oferta inclou
plans per a la jubilació, el CrèditPla Jubilació
Assegurat i el Dinàmic, i plans de pensions
Assegurats i Dinàmics, que permeten deduir
fiscalment l’aportació realitzada (subjectes a
la fiscalitat vigent).
Aquests plans ofereixen avantatges importants:
Flexibilitat: es pot estalviar de manera
progressiva i còmoda.
Estalvi: fent aportacions cada mes,
s’aconsegueix un capital en el moment de la
jubilació que permet rebre una renda addicional
per mantenir el nivell de vida.
Inversió en el futur.
Rendibilitat: tots els plans de jubilació i
pensions de Crèdit Andorrà ofereixen una
rendibilitat lligada al perfil inversor del client.

·
·

· Fiscalitat: els plans de pensions permeten que

les aportacions que s’hi fan siguin deduïbles
(segons la fiscalitat vigent).
D’altra banda, si el client fa una aportació incremental extraordinària i/o periòdica al seu pla de
jubilació o de pensions fins al 28 de febrer de
2017 (inclòs), s’endú un d’aquests regals:
Aportació a un Pla Assegurat: quatre sobres
d’embotit ibèric Aljomar (de 100 g cadascun)
i sis ampolles de vi Emina Pasion 2014 de la
DO Ribera del Duero.
Aportació a un Pla Dinàmic: una espatlla
ibèrica Aljomar (aprox. 5 kg) i una llauna d’oli
d’oliva verge extra Espelt (de 3 litres).
Més informació: www.creditandorra.ad

·
·

Simulador ‘online’ de jubilació

·
·

L’economista Guillem López Casasnovas parlarà del futur del sistema
de seguretat social
Ponència emmarcada en el cicle ‘Crèdit Andorrà Global Forum’

Crèdit Andorrà organitza la setena conferència
del cicle ‘Crèdit Andorrà Global Forum’
sobre futur i tendències globals. Guillem
López Casasnovas oferirà una ponència
sota el títol «El benestar desigual: el futur
de la despesa social», basada en les seves
principals línies de recerca, que inclouen la
medició de l’eficiència del sector públic, la

revisió del paper del sector públic en general
i en l’àmbit sanitari en particular, les balances
fiscals, el finançament de les hisendes locals,
l’economia de la salut, la dependència i els
equilibris intergeneracionals.
Dia i hora: 9 de novembre, 19 h
Lloc: Crèdit Centre
Confirmació d’assistència: telèfon 88 88 88

Últimes notícies

Nou sistema ‘contactless’ a les targetes

Crèdit Andorrà incorpora el nou sistema de
pagament contactless a totes les targetes. Aquest
sistema permet comprar acostant la targeta al
terminal del punt de venda (TPV) contactless de
l’establiment comercial. Amb la nova tecnologia,

els usuaris estalvien temps i guanyen comoditat
i seguretat. El funcionament és còmode i ràpid:
en primer lloc es tecleja l’import de la compra al
TPV contactless. Seguidament, el client acosta
la targeta al terminal i automàticament es fa el
pagament i s’imprimeix una còpia de l’operació.
Si l’import supera els 20 euros, s’hi afegeix
un pas addicional per motius de seguretat:
després d’acostar la targeta al TPV, el client
haurà d’introduir el número secret PIN per validar
l’operació. A més a més, aquestes targetes
tindran una marca lateral distintiva per facilitar-ne
l’ús a les persones amb problemes visuals.

Conferència sobre l’Alzheimer i
jornada per avaluar l’estat de la memòria

La Fundació Crèdit Andorrà i la Fundació ACE,
Institut Català de Neurociències Aplicades,
organitzen la conferència «Alzheimer: el repte
de la prevenció», a càrrec del Dr. Agustín Ruiz,
director de recerca de la Fundació ACE. La
malaltia d’Alzheimer és un problema social de
gran envergadura per a les societats occidentals.
Només hi ha una solució per frenar aquesta
pandèmia: la reducció del nombre de casos,
xifrat avui en 47 milions de persones a tot el món,
mitjançant estratègies de prevenció primària i
secundària. La conferència, de portes obertes,
tindrà lloc el 16 de novembre, a les 19 hores, a
l’edifici Crèdit Centre.

Amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre
la importància de la detecció precoç de la malaltia
d’Alzheimer, el dia 26 de novembre, s’organitza la
segona Jornada per avaluar l’estat de la memòria
de la població. La jornada s’adreça a persones
més grans de 50 anys. Amb el lema «Si ens
mirem la tensió, el colesterol i el sucre... per què
no la memòria?», i a càrrec de la Fundació ACE,
es duran a terme valoracions de la memòria, el
llenguatge i altres funcions cognitives mitjançant
eines neuropsicològiques que s’utilitzen habitualment en el procés de diagnòstic.
Per assistir-hi, cal inscriure’s obligatòriament
trucant al telèfon 88 88 80.

Concerts de l’ONCA
20 NOV / 12 h

Concert de Santa Cecília

La Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra i les escoles de música del Principat oferiran novament un concert participatiu en un programa titulat Què ens ensenya la música?. Un concert en el qual
s’explicarà, mitjançant la mateixa música, tot allò que ens transmet una melodia o un ritme.
Auditori Nacional d’Andorra. Les entrades per al concert es podran comprar a partir del dia
7 de novembre a l’Oficina de Turisme d’Andorra la Vella. El preu és de 5 euros.
26 NOV
16 h I 17 h

Concert familiar

A càrrec del duo format per Irina Robles (creadora, directora i actriu) i Alexandre Arajol (creador musical
i intèrpret), que estrenaran un nou espectacle per a infants a partir de 3 anys, després de l’èxit obtingut
amb la seva primera proposta Un bosc d’emocions.
Teatre Comunal d’Andorra la Vella. Les entrades es podran comprar a partir del dia 14 de novembre
a l’Oficina de Turisme d’Andorra la Vella. El preu és de 3 euros.

Conferència sobre recursos energètics

Crèdit Andorrà organitza una conferència sobre
recursos energètics en col·laboració amb
l’ACODA. La xerrada serà a càrrec del professor
Mariano Marzo, catedràtic d’Estratigrafia i
professor de Recursos Energètics i Geologia del

Petroli de la Facultat de Geologia de la Universitat
de Barcelona.
Dia i hora: 21 de novembre, a les 19 h
Lloc: Crèdit Centre
Confirmació d’assistència: 88 88 88

Activitats a L’espai
• Activitat intergeneracional ‘Sons de l’univers’
Es podran escoltar els primers sons que van
arribar a la Terra, entre altres curiositats.
Dia i hora: 2 de novembre, a les 16.30 h
• Taller de smartphones i tauletes tàctils
Cada participant al taller ha de portar el seu
smartphone o la seva tauleta.
Dia i hora: dilluns i dimecres, de 10 a 12 h
o de 17 a 19 h
• Taller de fotografia
Taller amb el programa Photoshop.
Dia i hora: dimarts i dijous, de 10 a 12 h
o de 17 a 19 h
• Envelliment saludable: xerrada ‘Descansar
i dormir bé quan ens fem grans’
La neuropsicòloga Sandra Navarro explicarà com
millorar la qualitat del son.
Dia i hora: 8 de novembre, de 16 a 18 h
Inscripcions: telèfon 86 80 25

Escena Nacional
d’Andorra
Refugiats
Lectura dramatitzada de l’obra de Sergi
Pompermayer, de gran actualitat, tant pel
llenguatge que utilitza com pel tema que tracta.
Refugiats mostra els interessos dels mitjans de
comunicació en els conflictes bèl·lics. És una
peça irònica, crítica, plena d’humor però també
de crueltat; una comèdia que recupera el teatre
de denúncia.
Teatre de les Fontetes de la Massana.
17 nov. / 21.30 h
Auditori Rocafort del Centre cultural i de
congressos lauredià.
18 nov. / 21.30 h
Entrades a www.codetickets.com. Preu: 6 euros.
DL: AND-181-2007
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