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Crèdit Andorrà revalida
el guardó de millor banc
d’Andorra en banca privada
‘The Banker’ i ‘PWM’, del grup Financial Times, han reconegut
la transformació digital i la voluntat de servei al client de l’entitat

Crèdit Andorrà ha estat designat millor banc
d’Andorra en banca privada el 2018 per les
publicacions financeres The Banker i PWM del
grup Financial Times. El premi reconeix el pla
d’acció de l’entitat enfocat a impulsar la innovació
i la transformació digital en el model de negoci, la
vocació de servei al client i una estratègia bancària
que manté un equilibri entre la posició de lideratge
a Andorra i l’expansió internacional.
Un dels principals aspectes que The Banker i PWM
han tingut en compte a l’hora d’atorgar el premi
ha estat el pla d’innovació i transformació digital,
que ha de permetre al banc adaptar-se als canvis
i continuar sent competitiu. El jurat ha valorat
aquesta estratègia clau per al creixement futur
del negoci i per donar resposta tecnològica al nou
model bancari, tant pel que fa al compliment dels
nous requeriments normatius com per resoldre les
noves necessitats dels clients. Abordada des de
la multicanalitat, l’experiència digital del client i la

transversalitat, aquesta estratègia s’ha plasmat en
iniciatives com el pagament a través del mòbil amb
l’app Crèdit Wallet, noves funcionalitats en la banca
online e-Crèdit a Andorra i en altres geografies, o
nous canals digitals d’atenció al client, com l’eina
‘El meu gestor’, per facilitar la comunicació entre el
client i el seu gestor.
Un altre dels eixos d’actuació que les dues
publicacions del grup Financial Times han destacat
és l’activació d’un pla per fer front al nou entorn
bancari i posar en valor el model boutique de banca
privada. Un pla enfocat a fomentar el creixement
eficient i sostingut del negoci, tant a Andorra com
a escala internacional, i a aportar productes i
serveis de valor afegit per al client, basats en la
personalització, el multibooking i l’arquitectura
oberta. Crèdit Andorrà ha reforçat el projecte de
banca privada i gestió d’actius a Andorra, Europa
i els EUA, alhora que ha mantingut el lideratge al
mercat andorrà.

Premis del cartell Arts
Andorra i de la Nit
Literària Andorrana
Els premis estan organitzats pel Cercle
de les Arts i de les Lletres
El pintor Josep Plaja ha rebut el Premi Crèdit
Andorrà de Pintura que s’atorga en el marc
de la 24a edició del cartell de premis Arts
Andorra, organitzat pel Cercle de les Arts i de
les Lletres. La pintura, titulada Tamariu, Costa
Brava, ha estat escollida entre un total de
quinze obres. D’altra banda, el Premi Crèdit
Andorrà d’Escultura ha atorgat un accèssit a
Evelí Adam per la seva obra Dualitat pedra.
En el marc de la Nit Literària, en la seva 41a
edició, el Premi Grandalla de Poesia Crèdit
Andorrà ha recaigut en el poemari La Fosca
de Núria Abad. Raimon Quintana s’ha endut
l’accèssit del Premi de Teatre 50è Aniversari
Crèdit Andorrà per l’obra El torb.

Detall de Tamariu, Costa Brava de Josep Plaja
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Comença el festival ORDINO CLÀSSIC amb els
primers concerts del mes de desembre

El dia 8 de desembre arrenca ORDINO CLÀSSIC,
el festival d’hivern destinat al públic interessat en
els diferents estils que inclou el concepte actual
de música clàssica.

Nocturns - Jan Lisiecki
Aquesta primera cita és amb el pianista
canadenc Jan Lisiecki, un virtuós que amb
vint-i-tres anys ja és considerat un dels artistes
més importants dels nostres temps. El jove
pianista oferirà un recital amb obres de Chopin,
Schumann, Ravel i Rakhmàninov que giren a
l’entorn de la idea del Nocturn.
El preu de les entrades és de 20 € en la venda
anticipada i 25 € el dia del concert i es poden
comprar al web www.ordinoclassic.ad.
Dia i hora: 8 de desembre, a les 19 h
Lloc: Auditori Nacional d’Andorra

La primera sessió anirà a càrrec de l’Espai de
Música Moderna d’Andorra. Amb aquest cicle,
les corals infantils i els alumnes de les escoles
de música d’Andorra tenen l’oportunitat de
demostrar el seu talent. L’objectiu és fer el vermut
acompanyats de música en directe.
Dia i hora: 16 de desembre, a les 13 h
Lloc: Terrassa de la Coma
Camp de neu Ordino-Arcalís

El cicle Música a la tassa comptarà amb l’actuació
de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella.
En aquest format de concerts, el públic gaudirà de
l’espectacle musical acompanyat d’una tassa de
xocolata. Aquesta iniciativa dona l’oportunitat als
joves músics d’Andorra de compartir cartell amb
grans músics internacionals.
Dia i hora: 22 de desembre, a les 18 h
Lloc: Hotel Antic, la Cortinada

Sonadons
És un projecte pioner que consisteix en una sèrie
de tallers adreçats als infants i a les seves famílies
per difondre i apropar la música als més petits.
El taller va a càrrec de Míriam Manubens i Anahi
Pinoargotty, pianistes i professores de música.
Inscripció prèvia obligatòria al telèfon 87 81 73
Dia i hora: 29 de desembre, de 16 h a 16.45 h
per a nadons no caminants, de 17 h a 17.45 h,
per a nadons caminants fins a 3 anys
Lloc: Centre Sociocultural L’Estudi d’Ordino

El servei gratuït
Comerç Electrònic
Segur permet protegir
les targetes
Es pot activar des de l’e-Crèdit, la
banca online de Crèdit Andorrà
Per evitar fraus i garantir la seguretat dels
pagaments online, Crèdit Andorrà té a
disposició dels seus clients el servei gratuït
Comerç Electrònic Segur (3DSecure). Amb
aquest servei, els pagaments per Internet
queden protegits, ja que per validar el
pagament se sol·licita al client una clau de
seguretat addicional que se li fa arribar al
mòbil a través d’un SMS. Per poder garantir
que el pagament es fa de manera segura, és
necessari que tant la targeta com el comerç
online estiguin donats d’alta al servei, cosa
que es pot fer a través de l’e-Crèdit (apartat
targetes) o bé trucant al telèfon 88 88 88.

El tradicional Concert de Cap d’Any, amb el
títol Valsos, polques i molt més, estarà dirigit
per Francesc Prat. El jove director català ha
volgut mantenir l’essència festiva que s’exigeix
a l’ocasió, però combinant-la amb un repertori
simfònic que tradicionalment no s’associa als
valsos i les polques de Johann Strauss, com
l’Obertura en estil italià de Franz Schubert o la
suite Masques et bergamasques de Gabriel
Fauré. El preu de les entrades és de 35 € i de
25 € les localitats del cor i algunes de laterals i
es poden comprar al web www.ordinoclassic.ad.
Dia i hora: 1 de gener, a les 19 h
Lloc: Auditori Nacional d’Andorra

Concert de la Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra

DL: AND-181-2007

El concert de Nadal, protagonitzat per joves
músics del país i organitzat sota l’aixopluc de la
Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra,
tancarà la Temporada 2018 – 25 anys de la
Fundació ONCA. Amb el títol Sons de futur, Jordi
Coll dirigirà 25 joves que actuaran en diversos
formats de cambra, des del duo fins al sextet.
Acte seguit s’oferirà un vernissatge per donar la
benvinguda a les festes.
Dia i hora: 15 de desembre, a les 19.30 h
Lloc: vestíbul del Consell General
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