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Nova convocatòria de les beques de
postgrau de la Fundació Crèdit Andorrà
S’ofereixen quatre beques per a estudis de postgrau en qualsevol disciplina
La Fundació Crèdit Andorrà obre l’1 de març el
termini d’informació i recepció de sol·licituds per
acollir-se a les beques que concedeix anualment
als joves d’Andorra per estudiar en centres de tot
el món. S’ofereixen quatre beques per a estudis
de postgrau (màsters, doctorats o postdoctorats)
en qualsevol disciplina acadèmica.
Les beques es poden cursar en qualsevol país
del món i tindran prioritat els estudis amb titulació
oficial (procés Bolonya). La dotació econòmica
és de fins a 20.000 euros per a la matrícula i de
900 euros mensuals durant el curs acadèmic.
La durada màxima de la beca és d’un any per
als màsters i postdoctorats, i de tres per als
doctorats, prorrogable d’any en any.
Les candidatures presentades seran estudiades,
en una primera fase, per una Comissió d’Avaluació
formada per persones alienes a la Fundació
Crèdit Andorrà, que seleccionarà les que
compleixin totes les condicions requerides. Més
endavant es farà una entrevista presencial amb
els candidats seleccionats, en la qual s’avaluaran
les seves aptituds, la seva personalitat, l’interès

i la motivació per l’elecció dels estudis. Les
persones interessades a presentar una sol·licitud
ho poden fer fins al 4 de juny.
Les bases de la convocatòria i el full de sol·licitud

es poden obtenir a la Fundació Crèdit Andorrà
(edifici Crèdit Centre, Av. Meritxell, 80, d’Andorra
la Vella) i al web www.fundaciocreditandorra.ad.
Informació: telèfon 88 88 80

Andorra acull les finals de la Copa d’Europa d’esquí alpí
Crèdit Andorrà dona suport al sector de la neu com a principal motor econòmic del país
Andorra torna a acollir les finals de la Copa
d’Europa d’esquí alpí prèvies a les finals de la
Copa del Món 2019.
En aquesta edició, els corredors del circuit
europeu FIS competiran en les disciplines
d’eslàlom, gegant, supergegant i descens. La
competició, en què participaran una selecció de
les millors promeses de l’esquí del moment, tindrà

lloc a la pista Àliga del sector Grandvalira-El Tarter
i a la pista Avet del sector Grandvalira-Soldeu.
Amb aquesta col·laboració, Crèdit Andorrà vol
contribuir a donar suport al sector de la neu, un
dels motors socials i econòmics del país.
Dies: del 14 al 18 de març
Més informació als perfils de Twitter, Instagram
i Facebook de Crèdit Andorrà Supporting.
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Concerts i activitats de la Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra
La Fundació ONCA ofereix tres tallers englobats
en el títol «L’art del moviment, la consciència i
l’expressió», a càrrec de Vika Kleiman.
• Taller per a infants de 3 a 6 anys amb un adult
En el taller «Granotes, gats i papallones» es
desenvoluparà la creativitat, el ritme, la coordinació
i la comunicació a través de l’expressió corporal.
Dia i hora: 3 de març, de 10.30 a 11.30 h
• Taller per a infants de 7 a 11 anys
Es treballaran les bases per al domini i la
consciència del propi cos.
Dia i hora: 3 de març, de 12 a 13.30 h
• Taller per a adults
En un primer mòdul es treballaran els fonaments
bàsics per adquirir una bona postura. En el segon
mòdul d’aquesta sessió es desenvoluparà la
capacitat d’expressió i comunicació no verbal.
Dia i hora: primer mòdul el 3 de març, de 16 a
19 h; segon mòdul el 4 de març, de 10 a 13 h
Els tallers són gratuïts i les places limitades amb
inscripció prèvia a oncaproduccio@onca.ad o
bé al telèfon +34 680 193 175.
Lloc: Sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany

• Concert de la Constitució
Amb motiu dels 25 anys de la Constitució del
Principat d’Andorra, i coincidint amb els 25 anys
de la creació de l’Orquestra Nacional Clàssica
d’Andorra, la Fundació ONCA organitza una
producció extraordinària amb Salvador Brotons,
compositor i director català de renom. Es
comptarà també amb la interpretació dels dos
solistes Lluís i Gerard Claret, que el 2018 celebren
els seus 50 anys en escena. L’ONCA ha concebut
una coproducció amb la GIOrquestra.
El fil conductor de la producció és La marxa del
Consell, de Mossèn Enric Marfany, i l’encàrrec
que s’ha demanat a Salvador Brotons és de
compondre una obra de caràcter andorrà, on es
puguin reconèixer algunes tonades del Principat.
S’interpretaran Doble concert per a violí, violoncel
i orquestra, op. 144, «L’andorrà», de Salvador
Brotons, i la Simfonia núm. 3 en mi bemoll major,
op. 55, «Heroica», de Ludwig V. Beethoven.
L’entrada al concert és lliure.
Dia i hora: 13 de març, a les 21 h
Lloc: Auditori Nacional d’Andorra a Ordino

Activitats per a la gent gran a L’espai
L’espai de la Fundació Crèdit Andorrà ofereix les
activitats següents per a la gent gran al març:
• Xerrada ‘Usos i costums associats
a les plantes a Andorra’
Es parlarà dels usos de les plantes a Andorra i
s’explicarà quines tenen propietats medicinals,
quines són comestibles o quines són interessants
des d’un punt de vista cultural. Amb la col·laboració
de l’Institut d’Estudis Andorrans.
Dia i hora: 20 de març, a les 16.30 h

• Visita guiada al Museu Casa Rull
de Sispony
Visita guiada al Museu Casa Rull de Sispony,
una de les cases més emblemàtiques de
la parròquia de la Massana. Una casa que
no sempre ha tingut l’aspecte actual i que
ha evolucionat seguint el fil de la història
d’Andorra. La visita està organitzada amb la
col·laboració del Govern d’Andorra.
Dia i hora: 13 de març, a les 10 h

Sorteig entre els usuaris de Crèdit Wallet
Crèdit Andorrà sorteja tres smartphones Samsung
S8 entre tots els clients que hagin fet compres
en establiments amb el mòbil a través de la nova
aplicació Crèdit Wallet. Un mes després del
llançament, ja hi ha un primer guanyador. Encara
hi ha temps per participar en el sorteig, ja que la
promoció és vàlida fins al 15 d’abril. Com més
pagaments es facin a través de Crèdit Wallet, més
possibilitats hi ha de guanyar.
Per poder utilitzar Crèdit Wallet s’ha de disposar d’un
telèfon mòbil Android 4.4 o superior amb tecnologia
sense fils NFC (Near Field Communications), ser
usuari de l’e-Crèdit i descarregar-se l’aplicació
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de Crèdit Wallet a Google Play. Inicialment, el
servei estarà disponible per a clients amb targeta
Mastercard i més endavant s’hi incorporaran les
targetes VISA. Podeu consultar les bases de la
promoció a www.creditwallet.ad.
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• Cicle ONCA al Palau
En el marc del XIV Cicle ONCA al Palau s’oferirà
un concert a càrrec d’un format bàsic de l’ONCA.
Amb el programa Cordes a l’aire, l’actuació serà
a càrrec d’Isabel Vinardell & Isabelle Laudenbach
i un quartet de corda de l’ONCA format per Pere
Bardagí i Sergi Claret (violins), Joan Fèlix (viola) i
Sylvie Reverdy (violoncel). Les entrades es poden
adquirir al web www.palaumusica.org.
Dia i hora: 22 de març, a les 20 h
Lloc: Palau de la Música Catalana

10è Congrés Mundial
de Turisme de Neu i
de Muntanya
Crèdit Andorrà dona suport a la desena edició
del Congrés Mundial de Turisme de Neu i de
Muntanya, una iniciativa dels set comuns i del
Govern d’Andorra, juntament amb l’Organització
Mundial de Turisme, amb la voluntat de constituir
un fòrum de debat permanent que tracti sobre el
desenvolupament i la sostenibilitat del turisme en
zones de muntanya.
El Congrés té una periodicitat biennal i ha
esdevingut un referent internacional en l’intercanvi
de coneixement sobre les tendències, les eines i
les oportunitats de desenvolupament turístic en
territoris de muntanya.
Aquesta edició porta per títol «Configurant el futur
de l’hospitalitat en destinacions de muntanya»
i tractarà temes com els reptes de l’hospitalitat,
la diversificació en el desenvolupament de
productes, l’ús de noves tecnologies en el
màrqueting o l’economia col·laborativa en
el sector de l’allotjament, amb l’objectiu de
reflexionar sobre els reptes de futur i les millors
pràctiques del sector.
Dies: del 21 al 23 de març
Més informació: www.mountainlikers.com
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El concert de la Constitució, el cicle ONCA al Palau i els tallers formatius protagonitzaran les activitats del març

