Avui
Juny de 2018

29a Trobada Empresarial
al Pirineu: ‘Liderant un
creixement sostenible’

Crèdit Andorrà integra
el nou certificat
electrònic del Govern
a la seva banca online
Els usuaris podran accedir a

Crèdit Andorrà i l’Associació Trobada Empresarial al Pirineu l’e-Crèdit i signar operacions
renoven el conveni de col·laboració per als pròxims tres anys Crèdit Andorrà és la primera entitat privada del

La 29a Trobada Empresarial al Pirineu, una de
les jornades econòmiques privades amb més
participants a Catalunya, tindrà lloc els dies 14
i 15 de juny a la Seu d’Urgell, organitzada per
l’Associació Trobada Empresarial al Pirineu i amb
el patrocini de Crèdit Andorrà.
Amb el títol «Liderant un creixement sostenible», i
a través de diverses conferències, taules rodones
i debats amb professionals de prestigi, aportarà
les claus fonamentals per entendre el context
europeu o la ja imparable revolució digital.
Des de la seva creació, la Trobada Empresarial té
la finalitat de posar llum sobre temes d’actualitat
que afecten la gestió i la presa de decisions en
un marc incert i en canvi constant. En l’edició
d’enguany hi participaran professionals de
primer nivell com Josep Borrell, expresident del

Parlament Europeu; Javier Luxor, conferenciant
sobre mentalisme corporatiu; Inma Puig,
col·laboradora externa en Psicologia del FC
Barcelona i responsable de la gestió d’equips
de grans restaurants, o Judith Viader, directora
general de Frit Ravich.
Crèdit Andorrà i l’Associació Trobada Empresarial
al Pirineu han firmat un nou conveni de col·laboració
per a les edicions de 2018, 2019 i 2020. El banc
dona suport a les jornades des de l’any 2006,
amb l’objectiu de fomentar els ponts de diàleg i
de relacions econòmiques tan necessaris entre
Andorra i la zona de Lleida i dels Pirineus.
Dies: 14 i 15 de juny
Lloc: sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell
Informació i inscripcions:
www.trobadaalpirineu.com

país que integra al seu servei de banca online,
e-Crèdit, el nou certificat electrònic del Govern
d’Andorra. Els usuaris que disposin del nou
certificat electrònic, a més de poder fer tràmits en
línia amb l’Administració, podran accedir a l’e-Crèdit
i signar operacions com transferències, compra i
venda de valors i tramesa de remeses i fitxers a
través d’aquest nou sistema d’autenticació.
El certificat electrònic del Govern permet signar
documents amb plenes garanties jurídiques i amb la
mateixa validesa legal que la signatura manuscrita,
fins i tot garantint la data de la signatura.
La implementació del certificat electrònic respon
a la filosofia del banc d’estar permanentment
a l’avantguarda de les noves tecnologies i a la
voluntat d’oferir sempre un millor servei al client.

Nova conferència
del cicle Crèdit
Andorrà Global Forum
La conferència tractarà de les oportunitats que el
món digital aporta al sector del retail i les compres.
La ponència, a càrrec de la consultora de
disseny i marques Carmen Malvar, abordarà les
noves estratègies i formats de comerç, revisant
casos d’estudi a escala global amb una visió
d’implementació local.
Dia i hora: 19 de juny, a les 19 h
Lloc: Crèdit Centre
Confirmació d’assistència: telèfon 88 88 88
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Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra

Fundació Escena
Nacional d’Andorra
Presentació de la comèdia dramàtica Muda,
dirigida per Mercè Vila Godoy, una història
quotidiana plena de llum i poesia. Muda tracta
d’una dona incapaç de parlar i de la seva
mudança. L’Anna es trasllada a un nou pis al
centre de la ciutat i, allà, una veïna i el conserge
buscaran la manera d’acabar amb les seves
pròpies solituds a força de compartir amb ella
les seves històries. Recomanat per a més grans
de 14 anys.
Dia i hora: 26 de juny, a les 21.30 h
Lloc: auditori Claror del Centre cultural i de
congressos lauredià
El preu de l’entrada és de 15 € i es poden adquirir
al web www.codetickets.com

Activitats per a la
gent gran a L’espai

Visita guiada a la vall de Rialb. Es farà un
recorregut de dificultat mitjana, que s’iniciarà
a Sorteny per anar guanyant altitud fins a
arribar als orris de la vall de Rialb, des d’on
es poden contemplar uns magnífics paisatges.
Els participants han de portar obligatòriament
calçat, roba i bastons de muntanya.
Dia i hora: 6 de juny, a les 9 h

•Taller ‘Amb tots els sentits’
«Amb tots els sentits», a càrrec de Joan
Hernández, és un taller per prendre consciència
de la importància dels sentits en la interpretació.
Dia i hora: 2 i 3 de juny
Infants de 7 a 9 anys: dissabte de 10 a 11 h
Infants de 10 a 13 anys: dissabte d’11.15 a 12.15 h
Joves de 14 a 18 anys: dissabte de 12.30 a 13.30 h
Adults: dissabte de 16 a 19 h i diumenge de 10.30
a 13.30 h
Lloc: La Trapa, Sant Julià de Lòria
Inscripcions: produccioonca@gmail.com
o al telèfon +34 680 193 175.
• Concert ‘La més bella pubilla d’Andorra’
Interpretat per un quartet de corda de l’ONCA,
acompanyat d’Irina Robles, narració i dramatúrgia,
i de l’Esbart Santa Anna d’Escaldes-Engordany, i
sota la direcció escènica i dramatúrgia de Juanma
Casero. El concert s’organitza amb motiu de la
celebració del 40è aniversari de la proclamació de
la parròquia d’Escaldes-Engordany.
Dia i hora: 14 de juny, a les 20 h
Lloc: Prat del Roure d’Escaldes-Engordany
• Cicle ONCA Bàsic
Concert del Cicle ONCA Bàsic a càrrec de la
formació Dolce Corda, formada pels violins
Alexandre Arajol i Jordi Albelda, amb el títol
Diàlegs pedagògics.
Dia i hora: 24 de juny, a les 12 h
Lloc: església de Sant Joan de Caselles
Aquest mateix concert també es farà a Ordino.
Dia i hora: 29 de juny, a les 11.30 h
Lloc: Sant Pere del Serrat
Ambdós concerts són organitzats amb motiu de
l’Any Europeu del Patrimoni.
Inscripcions: 87 57 00 / 87 57 08

• Concert Jardins de Casa de la Vall
El tradicional concert Jardins de Casa de la Vall
constarà d’un programa en dues parts i serà
protagonitzat pel Sandaran Cello Quartet (Daniel
Claret, Jordi Claret, Manuel Martínez del Fresno
i Jose Mor), que interpretarà obres de Gershwin
i Piazzola. Per tocar les Bachianas 1 i 5 de VillaLobos, el quartet es transformarà en un octet de
violoncels format també per Gaetane Dunyslaeger,
Mireia Planas, Sylvie Reverdy i Àlex Olmedo. A la
mitja part s’oferirà una copa de cava al públic.
Dia i hora: 25 de juny, a les 20.30 h
Lloc: vestíbul del Consell General
Venda anticipada: 15 € - Dia del concert: 20 €
Es poden adquirir a partir de l’11 de juny.
www.onca.ad

que es va crear el 2009.
Aquest any se celebrarà el 10è
aniversari amb més animacions,
que transformaran Ordino, durant
aquesta setmana màgica, en la
capital de la superació, la solidaritat
i la muntanya.
En aquesta edició hi participaran
més de 3.200 corredors de 50
països, ajudats pels 450 voluntaris.
S’hi involucraran també un centenar de membres
de l’equip d’organització, serveis de seguretat,
Creu Roja, bombers, policies i agents de
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circulació, per fer que sigui un gran èxit.
Dies: del 3 al 8 de juliol
Inscripcions i voluntariat: www.andorraultratrail.org
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La cursa Casamanya Extrem Vertical Race
Trofeu Crèdit Andorrà, organitzada per l’ECOA i
patrocinada per Crèdit Andorrà, és oberta a tothom
i preveu tres itineraris: circuit Extrem, 5 km i 1.440
m de desnivell; circuit Clàssic, 3,5 km i 760 m de
desnivell, i Mini Extrem, 1,7 km i 229 m de desnivell.
La sortida serà a la plaça major d’Ordino a les deu
del matí, tot just quan soni el desè repic de les
campanes de l’església, i l’arribada estarà situada al
pic del Casamanya, a 2.752 metres.
Dia: 16 de juny
Inscripcions: www.ecoa.ad
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Desena edició de l’Andorra Ultra Trail Vallnord Nova edició de la
El 3 de juliol es donarà el tret de
Casamanya Extrem
sortida a l’Andorra Ultra Trail Vallnord,
Vertical Race Trofeu
l’esdeveniment esportiu internacional
en què col·labora Crèdit Andorrà des
Crèdit Andorrà

