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Crèdit Andorrà, designat Banc de l’Any
d’Andorra per ‘The Banker’ del Financial Times
El banc també va ser reconegut per aquesta publicació i per PWM com a millor entitat
d’Andorra en banca privada l’octubre passat

Crèdit Andorrà ha estat escollit Banc de l’Any
d’Andorra 2017 per la publicació The Banker
del grup Financial Times, en un any en què
també ha estat designat per aquesta publicació
i per PWM com a millor entitat d’Andorra en
banca privada.
El premi Banc de l’Any d’Andorra reconeix
la trajectòria de Crèdit Andorrà, i destaca
paràmetres com els resultats obtinguts i l’equilibri
entre l’estratègia d’expansió internacional i
el negoci de país. Altres elements que s’han
tingut en compte són el compromís del banc en

matèria de sostenibilitat i les iniciatives dutes a
terme en innovació i digitalització durant l’últim
any. Els darrers quinze anys l’entitat ha rebut
la distinció de Banc de l’Any d’Andorra nou
vegades. La publicació financera ha destacat
la capacitat de Crèdit Andorrà per trobar
l’equilibri entre la consolidació del negoci al país,
l’estratègia d’expansió a escala internacional i
el manteniment de les principals magnituds,
tot plegat en un any complex de canvi i
reestructuració del sistema financer internacional
i d’adaptació al nou marc regulador. Pel que fa

a la internacionalització, The Banker ha valorat
l’expansió del Grup a Europa i Amèrica amb el
projecte de banca privada boutique, que s’ha
reforçat amb la consolidació de Luxemburg
com a plataforma per a la creació i la gestió de
vehicles d’inversió.
D’altra banda, l’impuls que el banc està fent cap
a la innovació en el seu model de negoci ha estat
també un dels punts valorats. Crèdit Andorrà
està immers en un procés de digitalització de
productes i serveis per donar resposta a les
noves necessitats del mercat i als nous perfils de
clients. En aquest sentit, destaquen iniciatives
com Merkaat, el primer assessor en inversions
digital d’Andorra, que permet als clients una
gestió integral de les seves inversions.
També s’han reconegut iniciatives de
compromís social, com el fet de ser el primer
banc d’Andorra a adherir-se al Pacte Mundial
de les Nacions Unides i la primera entitat a
comprometre’s amb l’adopció de l’Agenda
2030 de les Nacions Unides per contribuir a
l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS).

Concert de Cap d’Any Ordino i Fundació Crèdit Andorrà
Les entrades es posen a la venda el 5 de desembre
El Comú d’Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà
organitzen el tradicional Concert de Cap d’Any
Ordino i Fundació Crèdit Andorrà, que anirà a
càrrec de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra
dirigida per Marzio Conti. Serà l’1 de gener, a les
19 h, a l’Auditori Nacional d’Andorra a Ordino.

S’interpretaran peces de Johann Strauss,
Johannes Brahms i Giuseppe Verdi, entre d’altres.
Les entrades es poden adquirir a partir del dia 5
de desembre a www.festivalnarcisoyepes.ad.
El preu de les entrades és de 35 €. El cor i algunes
localitats laterals, 25 €.
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Melissa Dell, guardonada amb el Premi Internacional Calvó Armengol

La cinquena edició del Premi Internacional
Calvó Armengol ha atorgat el guardó a la
professora Melissa Dell, doctora en Economia
pel Massachusetts Institute of Technology
(MIT) i membre del Departament d’Economia
de la Harvard University. La seva recerca
innovadora ha ajudat a entendre com funcionen
les institucions polítiques. Dell demostra una

capacitat impressionant d’usar dades històriques
per entendre el funcionament d’una varietat
d’aspectes econòmics, socials i polítics. Entre les
contribucions a la recerca més reconegudes de la
professora Melissa Dell destaquen:
• Estudis en què es detalla com els patrons
climàtics de temps i temperatura afecten la
productivitat econòmica.
• L’impacte dels canvis polítics a Mèxic en la
guerra dels càrtels de la droga i el canvi de
comportament de les xarxes comercials.
• Les conseqüències a llarg termini sobre
les institucions socials i polítiques del Perú
d’un sistema de treballs forçats a la mineria
implementat en segles passats.
• Els efectes a llarg termini sobre les institucions
del Vietnam de les estratègies militars dels
Estats Units durant la guerra en aquell país.

El Premi Internacional Calvó Armengol va
ser creat l’any 2008 pel Govern d’Andorra,
la Fundació Crèdit Andorrà i la Barcelona
GSE en memòria d’Antoni Calvó Armengol,
professor andorrà de la Universitat Autònoma
de Barcelona i de la Barcelona GSE. S’atorga
cada dos anys a un economista o científic
social menor de 40 anys que hagi contribuït
al coneixement de l’estructura social i a les
implicacions que té sobre les interaccions
econòmiques. Aquesta és la cinquena edició
del premi, que en la primera convocatòria
es va concedir a Esther Duflo (2009); en la
segona, a Roland Fryer (2011); en la tercera,
a Raj Chetty (2013), i en la quarta, a Matthew
Gentzkow (2015). El premi té una dotació en
efectiu de 30.000 euros i reconeix els èxits
científics dels guardonats.

Concert Jonca Bàsic al vestíbul del Consell General Premis de la Nit
Literària Andorrana
Els joves músics oferiran el concert el dissabte 16 de desembre
i del Cartell
La Fundació ONCA organitza per tercera edició s’incorporaran deu músics novells:
Arts Andorra
vegada el concert Jonca Bàsic a càrrec d’alguns Jordi Carro, Judit Badia, Estela Berloso i Sofia
membres i de futurs components de la Jove
Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra. Els
joves músics formaran part de diferents grups
de cambra, des del quintet de corda amb piano
o el duo de guitarres fins al quartet de cordes, i
interpretaran diferents peces preparades sota la
tutela del violí de l’ONCA Jordi Coll. En aquesta

Stevens, violins; Louis Dodard, viola; Anna
Cruz i Paula González de Alaiza, violoncels; Èlia
Reinoso, piano, i David Rocha i Diego Galdón,
guitarres. Carmen Mascarell, viola, hi participa
des del 2015. El concert tindrà lloc el dissabte
16 de desembre, a les 19.30 h, al vestíbul del
Consell General. L’entrada serà lliure.

Guanyador del sorteig de l’espatlla de pernil
ibèrica 5J a la Fira d’Andorra la Vella
Un any més, Crèdit Andorrà va participar en la
Fira d’Andorra la Vella amb l’objectiu de donar
suport al teixit empresarial i aportar informació
als visitants. El sorteig d’una espatlla de pernil
ibèrica 5J es va dur a terme entre totes les
persones que van visitar l’estand del banc i van
omplir la butlleta de participació.
El nom de l’afortunat és Carles Forner.
Enhorabona!

L’artista multidisciplinari Àngel Calvente ha
rebut el Premi Crèdit Andorrà de Pintura que
s’atorga en el marc de la 23a edició del Cartell
Arts Andorra, organitzat pel Cercle de les Arts
i de les Lletres. La pintura, titulada Connexió
grotesca, ha estat escollida entre un total
d’onze obres presentades. Connexió grotesca
forma part d’una sèrie de pintures titulada
Comunic-Art. Un homenatge a Leonardo
da Vinci en el qual l’artista treballa amb les
expressions a partir de l’anatomia humana.
El guardó està dotat amb 2.500 euros. En el
marc de la Nit Literària el banc ha atorgat un
accèssit del Premi Grandalla de poesia, dotat
per Crèdit Andorrà amb 1.500 euros, a l’obra
Poema per a la Jana, de Pep Cortés.

Crèdit Andorrà té a disposició dels seus clients
el Via-T, un mitjà de pagament de peatges
dinàmic, gràcies al qual es poden fer servir
carrils exclusius sense aturar-se ni fer cues, per
fer el viatge més còmode i segur. Consisteix
en un petit dispositiu fàcilment instal·lable al
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vehicle. Com a novetat d’aquest mes, els Via-T
que s’entreguin als clients funcionaran també
als peatges de França, a més dels peatges
d’Espanya i Portugal que ja incorporaven.
Més informació: www.creditandorra.ad
o www.viat.es
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Via-T, ara també per a peatges de França

