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Nou producte vinculat
als criteris del certificat
Regenera de sostenibilitat
El Préstec Regenera ofereix condicions avantatjoses
per finançar projectes que compleixin els criteris de
la certificació Andorra Regenera

Crèdit Andorrà incorpora un nou producte
a la seva cartera de finançament: el Préstec
Regenera. Un préstec que posa a la disposició
de les empreses i dels particulars un finançament
a mida per construir o rehabilitar immobles,
utilitzant els criteris més avançats de qualitat
arquitectònica, sostenibilitat mediambiental i
eficiència energètica.
Les principals condicions d’aquest préstec són:
• Límit màxim de l’import de concessió del
préstec: 80% de la inversió total en les reformes
a l’immoble d’acord amb aquest projecte.
• Tipus d’interès fix: 1,93% TAE per tota la
durada del préstec.
• Durada màxima: fins a 20 anys.
• Les cancel·lacions totals o parcials estan

subjectes a les condicions del mercat (tipus
d’interès interbancari SWAP a 20 anys).
• Comissió per cancel·lació anticipada
del préstec.
• Préstec subjecte a garantia hipotecària de
l’immoble objecte de construcció o reforma,
d’acord amb el certificat Regenera.
El producte s’emmarca en el compromís del banc
amb el país i la sostenibilitat, que exemplifica en
moltes de les activitats que promou o en les
quals col·labora.

Concert de Cap d’Any
a càrrec de l’ONCA

Les entrades es posen a la venda a
partir del dimarts 6 de desembre
El Comú d’Ordino i la Fundació Crèdit
Andorrà organitzen el tradicional Concert
de Cap d’Any, un festival de valsos a càrrec
de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra i
dirigit per Marzio Conti.
El concert s’iniciarà amb l’Obertura de l’opereta
Cavalleria lleugera de Franz von Suppé, seguida
d’una selecció d’El llac dels cignes de Piotr Ilitx
Txaikovski, el vals de la pel·lícula El padrí de
Nino Rota, el Tema de Lara de la pel·lícula El
doctor Jivago de Maurice Jarre, i les peces de
Johann Strauss Champagne Polka, Fantasia
del Carnaval de Venècia, Quadrilla dels artistes
i Vals de l’emperador. L’actuació acabarà amb
l’Intermedi de la sarsuela La boda de Luis
Alonso de Gerónimo Giménez.
Les entrades es poden adquirir a partir del dia
6 de desembre a www.festivalnarcisoyepes.ad.
El preu és de 35 €, i de 25 € les localitats del
cor i algunes de laterals.
Dia i hora: 1 de gener, a les 19 h
Lloc: Auditori Nacional d’Andorra
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Amb motiu del 20è aniversari de l’allau d’Arinsal
(8 de febrer de 1996), l’Institut d’Estudis
Andorrans ha preparat una exposició que es
podrà visitar a partir del dia 2 de desembre a
la sala La Closeta de la Massana. L’exposició
proposa un viatge científic i documental per
entendre millor el fenomen de les allaus,
comprendre els factors que van desencadenar
aquell episodi, recordar com van gestionar la
situació els actors involucrats i explicar com es
gestiona actualment el risc d’allaus a Andorra.
D’altra banda, el dia 15 de desembre, a les 19
h, es farà la presentació del documental sobre
l’allau als cinemes Illa Carlemany.

Fundació Orquestra
Nacional Clàssica
d’Andorra

Aquest mes tindrà lloc l’última de les activitats
programades per la Fundació Orquestra
Nacional Clàssica d’Andorra per al 2016. Es
tracta del concert Jonca Bàsic, un format
que es va estrenar l’any passat, en què els
protagonistes seran intèrprets de la Jove
Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra. El
concert el dirigirà el músic de l’ONCA Jordi
Coll, i hi participaran diferents formacions de
cambra (dos duos, un trio i un quartet) per fer
gaudir al públic dels joves talents del Principat.
L’entrada és lliure.
Dia i hora: 17 de desembre, a les 19.30 h
Lloc: vestíbul del Consell General

Activitats per a la
gent gran a L’espai

Durant el darrer mes de l’any, les activitats que
la Fundació Crèdit Andorrà ha previst per al
col·lectiu de persones més grans de 60 anys
són les següents:
• Curs de xarxes socials
Les xarxes socials han modificat la manera de
comunicar-nos i de compartir experiències i
informació amb altres persones. En aquest curs
els participants treballaran les eines bàsiques
de diferents xarxes socials com ara Facebook,
Twitter o els blogs.
Dia i hora: divendres, de 10 a 12 h o de 17 a 19 h
• Conferència i visita guiada a l’exposició
sobre l’allau d’Arinsal
Xerrada a càrrec de l’Institut d’Estudis Andorrans
sobre aquest fet històric i visita guiada a
l’exposició. També s’explicarà com es gestiona
el risc d’allaus a Andorra a partir d’aleshores.
Dia i hora xerrada: 13 de desembre, a les 16.30 h
Dia i hora visita: 14 de desembre, a les 10 h
Inscripcions: telèfon 868025

Premis de la Nit
Literària Andorrana i
del cartell Arts Andorra

El Premi Grandalla de Poesia Crèdit Andorrà,
atorgat en el marc de la 39a Nit Literària
organitzada pel Cercle de les Arts i de les
Lletres, ha recaigut en el poemari En mi la nit,
en tu la llum de l’escriptor valencià Alejandro
Llabata. És un recull de poemes que expressa
les emocions, les sensacions i el patiment dels
amors impossibles. El guardó està dotat amb
3.500 euros. El Premi de Teatre 50è Aniversari
Crèdit Andorrà ha lliurat un accèssit de 1.500
euros a l’escriptor i periodista alacantí Manuel
Pérez Berenguer per Cendres del paradís.
En el marc del cartell de premis Arts Andorra,
el banc ha atorgat dos accèssits de 1.000
euros cadascun en la categoria de pintura.
Els premiats són Francisco Rafael Escalera
González, per l’obra Mediodía en Colliure, i
Josep Plajà, per Panoràmica amb blaus (La
Vall d’Ordino).

Nou llibre de la Càtedra Crèdit Andorrà
de Mercats, Organitzacions i Humanisme de l’IESE
Crèdit Andorrà ha editat el llibre La justícia en
les empreses, publicat en el marc de la Càtedra
Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions i
Humanisme de l’IESE. Els autors, Josep Maria
Rosanas i Natàlia Cugueró, parlen en aquest
llibre del govern d’una empresa entès com

una part important del seu sistema de control,
amb l’objectiu final de mostrar com aquest
govern no pot funcionar sense la virtut de la
justícia. En aquest volum es donen pautes
per incorporar la justícia en el funcionament
normal de l’organització.

Nova edició del Trofeu Andros
Crèdit Andorrà patrocina un any més la prova
del Trofeu Andros que té lloc al Circuit AndorraPas de la Casa, organitzada per l’Automòbil
Club d’Andorra.
En aquesta edició, la competició andorrana del
campionat internacional de curses sobre gel
serà els dies 9 i 10 de desembre, i serà l’única

prova que no es disputarà en territori francès.
Com a novetat, les dues carreres del cap de
setmana es disputaran en franja horària de
tarda-vespre, de 16 a 22 h.
Més informació:
www.aca.ad
www.tropheeandros.com
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