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Nova edició de la competició
Crèdit Andorrà GSeries
Aquesta edició de la prova tindrà tres categories noves,
més dies de competició i una nova línia de boxes

Crèdit Andorrà patrocina, per tercer any
consecutiu, les Crèdit Andorrà GSeries, el
campionat de velocitat sobre gel organitzat per
l’Automòbil Club d’Andorra. Aquesta serà una
edició marcada pels canvis en la competició. A
més de les habituals GS (Prototips G i Turismes
G) i GS2 (monoplaces GIAND), hi haurà tres
noves categories: 2 Rodes Motrius, Car Cross
i Side by Side. Amb aquest increment de
categories, cada cursa s’haurà de celebrar
en dos dies. També s’han millorat diverses

instal·lacions i equipaments existents i s’ha
construït una nova línia de boxes. El calendari
de les proves puntuables el formaran cinc
curses que tindran lloc els dies 12-13 i 2627 de gener, i 2-3, 16-17 i 23-24 de febrer, al
Circuit d’Andorra-Pas de la Casa. Com l’any
passat, el públic podrà gaudir de l’espectacle
des d’un gran espai confortable de 150 m2 amb
terrassa de gran visió.
Més informació:
www.aca.ad/creditandorragseries

Pack Carnet Jove 2019
amb descomptes
addicionals

Més propostes disponibles a
l’app del Carnet Jove Andorra
El nou Pack Carnet Jove 2019 arriba el dia 8 de
gener amb moltes propostes per a tots els titulars
de la targeta Carnet Jove 16PUNT30. El Pack
ofereix descomptes addicionals procedents dels
diferents establiments i entitats col·laboradors
del Carnet Jove Andorra i d’altres organitzacions
del Carnet Jove a Europa. Entre les novetats
d’aquesta temporada hi ha noves propostes en
formació, viatges, restauració i activitats d’oci.
Per consultar els vals de descompte disponibles
dins del Pack, és necessari que els titulars de la
targeta Carnet Jove 16PUNT30 es descarreguin
l’app del Carnet Jove Andorra, disponible a
Google Play o Apple Store. Per utilitzar els vals
correctament, l’usuari tan sols haurà d’accedir al
Pack Carnet Jove dins de l’app i validar-los sota
la supervisió del personal de l’establiment.
Més informació:
www.16punt30.ad i www.carnetjove.ad
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Últimes notícies

Activitats per a les persones més grans de 60
27a edició del Trofeu
anys promogudes per la Fundació Crèdit Andorrà Borrufa a Ordino
L’espai posa en marxa la nova temporada d’activitats
i comença l’any amb els tallers de noves tecnologies

Aquest mes de gener comença una nova
programació per a les persones més grans de 60
anys. Les inscripcions s’obren el dia 7 de gener, i
les activitats previstes són les següents:
• Taller de telèfon mòbil
En aquest taller es descobriran dispositius
addicionals com el correu, Internet, Facebook,
Twitter, WhatsApp, Instagram i moltes més
aplicacions i eines que ofereixen els telèfons mòbils.
Dia i hora: del 14 de gener al 27 de febrer,
dilluns i dimecres, de 10 a 12 h o de 17 a 19 h
• Curs d’iniciació a la informàtica
Es treballarà amb l’ordinador per familiaritzarse amb l’entorn de Windows i s’escriurà
utilitzant el processador de textos Word.
Dia i hora: del 15 de gener al 28 de febrer,
dimarts i dijous, de 10 a 12 h

• Curs d’ampliació
Curs per millorar la utilització dels programes
informàtics i aprendre les possibilitats
d’Internet, des de la navegació bàsica fins a
la recerca d’informació avançada.
Dia i hora: del 15 de gener al 28 de febrer,
dimarts i dijous, de 10 a 12 h
• Taller d’estimulació de la memòria
mitjançant la informàtica
A partir de diferents aplicacions, jocs i fitxes
d’exercicis des de l’ordinador, s’estimularan
capacitats cognitives com la memòria, l’atenció,
la concentració i el càlcul, entre d’altres.
Dia i hora: del 15 de gener a l’11 d’abril,
dimarts i dijous, de 17 a 19 h
• Curs d’iniciació a la tauleta tàctil
Curs per descobrir la tauleta tàctil, les eines
de què disposa i com es poden fer servir.
Dia i hora: del 18 de gener al 29 de març,
divendres, de 10 a 12 h
• Taller de PowerPoint
En aquestes sessions s’aprendrà a crear
diferents presentacions amb imatges, gràfics
i totes les eines de què disposa el programa.
Dia i hora: del 18 de gener al 29 de març,
divendres, de 16 a 18 h

Del 28 al 31 de gener tindrà lloc la 27a
edició del Trofeu Borrufa a l’estació de
Vallnord Ordino Arcalís. El Borrufa és una
competició internacional d’esquí alpí per a
joves esportistes d’entre 14 i 16 anys que té
un important reconeixement. Hi participen els
millors esquiadors en les modalitats de gegant,
supergegant, eslàlom i combinada.
Crèdit Andorrà, amb la voluntat de fomentar
l’esport de base i de donar suport al sector de
la neu, un dels principals motors econòmics del
país, n’és patrocinador per 19è any consecutiu.
Més informació: www.borrufa.com

El festival ORDINO CLÀSSIC programa nous concerts

La cita serà amb la violoncel·lista andorrana
Carolina Bartumeu, que actuarà acompanyada
de Silvia Nogales a la guitarra. Amb el títol
Dissemblances, interpretaran peces de G. Fauré,
É. Marchelie, M. de Falla, B. Bartolozzi, H. VillaLobos i A. Piazzolla. El preu de l’entrada és de
10 €, i es poden adquirir a l’Oficina de Turisme
d’Ordino i a través de la web www.ordinoclassic.ad
Dia i hora: 20 de gener, a les 12 h
Lloc: Església parroquial d’Ordino

Rituals. Fronteres espirituals
El concert anirà a càrrec del Cor de Cambra
del Palau de la Música Catalana acompanyat
de l’ONCA que, sota la direcció de Xavier Puig,
interpretaran obres de P. Glass, J. S. Bach i A.
Pärt. El preu de l’entrada és de 20 € en la venda
anticipada, i de 25 € el dia del concert, i es poden
adquirir a través de la web www.ordinoclassic.ad
i a l’Oficina de Turisme d’Ordino.
Dia i hora: 26 de gener, a les 19 h
Lloc: Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino

Vermut acompanyat de música en directe
amb l’actuació del Cor Rock d’Encamp, que
interpretaran cançons pop, rock i èxits de tots
els temps.
Dia i hora: 3 de febrer, a les 13 h
Lloc: Terrassa dels Planells
Camp de neu Ordino Arcalís
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Winterreise
Winterreise, un cicle de lieder de Franz Schubert,
representa escenes i situacions psicològiques
vinculades a l’hivern segons l’ideari romàntic.
Aquest muntatge, pensat i produït per al festival,
compta amb Joan Anton Rechi a la direcció
escènica, el tenor Francisco Fernández-Rueda
i el pianista Rubén Fernández Aguirre.
Venda d’entrades: www.ordinoclassic.ad i Oficina
de Turisme d’Ordino
Dia i hora: 9 de febrer, a les 19 h
Lloc: Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino

DL: AND-181-2007

En aquesta sessió, l’Orquestra de l’Institut
de Música del Comú d’Andorra la Vella i Jordi
Albelda com a concertino director interpretaran
obres de H. Purcell, A. Vivaldi, W. A. Mozart i
J. Sibelius, entre d’altres. S’oferirà una tassa de
xocolata a tots els assistents.
Dia i hora: 12 de gener, a les 12 h
Lloc: Apartaments Annapurna d’Ansalonga

