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Andorra acull les finals de la
Copa del Món d’esquí alpí
L’esdeveniment compta amb el suport de Crèdit Andorrà

Andorra acollirà les finals de la Copa del Món
d’esquí alpí del 2019, patrocinades per Crèdit
Andorrà, l’esdeveniment esportiu més gran de la
història d’Andorra.
El país rebrà els millors esquiadors i esquiadores
del món, que lluitaran pel títol a les pistes
Àliga (El Tarter), on es disputaran les proves
de velocitat, i Avet (Soldeu), escenari de les
disciplines tècniques. Durant els darrers tres
anys, Grandvalira ha treballat per convertir l’Àliga
i l’Avet en pistes de Copa del Món de referència
al sud d’Europa. La plataforma esquiable de
Soldeu ha permès ampliar l’arribada de la pista
Avet, disposar de més espai per a les graderies,
els equips i els patrocinadors, i millorar la logística
de la retransmissió televisiva.
Entre les activitats previstes hi ha una gran
desfilada dels equips el 9 de març i una

cerimònia d’inauguració a la pista Avet el 12
de març. També es farà un sorteig públic de
dorsals el 16 de març, i durant tota la setmana
hi haurà un programa d’animacions postesquí
a l’Abarset, així com un espai d’exposició
per tal que les principals marques presentin
materials i novetats.
A més, per acostar la competició a tota la
societat, s’instal·larà una pantalla gegant al
centre d’Andorra la Vella.
Amb aquesta col·laboració, Crèdit Andorrà
reafirma la seva voluntat de fomentar i donar
suport al sector de la neu, un dels principals
motors socials i econòmics del país.
Dies: De l’11 al 17 de març
Graderies: accés lliure
Més informació als perfils de Twitter, Instagram
i Facebook de Crèdit Andorrà Supporting.

Crèdit Andorrà obre
un canal d’informació
corporativa a Twitter
L’entitat fa un pas més en la seva estratègia
de comunicació i digitalització i obre un canal
corporatiu a Twitter. Aquest perfil neix amb
l’objectiu de posar a l’abast de tots els públics
la informació més rellevant de la companyia.
Alhora, permet escoltar d’una manera activa
els clients i estar més a prop seu i de la
societat en general.
Twitter és una de les millors eines per donar
visibilitat, transparència i valor a les empreses.
Amb aquesta voluntat, Crèdit Andorrà vol
millorar la interacció amb els clients i altres
públics d’interès i crear una comunitat per
compartir coneixement, experiència i totes les
fites corporatives.
Podeu seguir i compartir les informacions
del nou perfil a @creditandorra.

Nou
Crèdit Avui digital
El Crèdit Avui canvia de format.
Podràs trobar tots els continguts del
Crèdit Avui al web

www.creditavui.com
i a la newsletter mensual
que s’enviarà per e-mail.
Visita la pàgina i no et
perdis res!
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Últimes notícies

Crèdit Andorrà posa a disposició dels seus
clients el Crèdit Reformes, un préstec pensat
per ajudar-los a l’hora de finançar les millores
que necessita casa seva, com renovar la cuina
o el bany o, fins i tot, canviar els mobles. Aquest
préstec ofereix unes condicions avantatjoses:

• Un tipus d’interès variable d’euríbor anual
+ 6% (TAE: 6,28%)
• Finançament fins a 40.000 euros.
• Termini màxim: 5 anys.
• Sense cap comissió de cancel·lació.
Més informació a www.creditandorra.ad

ORDINO CLÀSSIC

Activitats per a les persones més grans de 60 anys
La Fundació Crèdit Andorrà organitza les activitats següents durant el mes de març a L’espai:

Amb el títol Llaços sobre l’Atlàntic, el jove guitarrista
Luis Alejandro García Pérez oferirà un repertori
que neix del vincle que uneix les Canàries amb
els tres continents que l’envolten. Entrades a
www.ordinoclassic.ad i a l’Oficina de Turisme
d’Ordino. Preu: 10€.
Dia i hora: 10 de març, a les 12 h
Lloc: església parroquial d’Ordino

Nous tallers i concert de la Fundació ONCA

Aquesta serà l’última actuació del cicle i anirà
a càrrec dels Petits Cantaires Lauredians, que
interpretaran cançons corals i tradicionals del món.
El concert és gratuït i en cas de mal temps es
traslladarà a l’interior del mateix espai del camp de
neu Ordino-Arcalís.
Dia hora: 17 de març, a les 13 h
Lloc: terrassa Moritz, camp de neu Ordino-Arcalís

L’Euskal Barrokensemble, sota la direcció artística
d’Enrique Solinís, presenta el seu darrer projecte
discogràfic, El amor brujo, esencias de la música
de Manuel de Falla. És una versió entre el flamenc
i el folklore andalús, com a font d’inspiració, el folk
i el jazz, però interpretat amb instruments originals
del barroc. Entrades a www.ordinoclassic.ad i a
l’Oficina de Turisme d’Ordino. Preu: 20 € anticipada
i 25 € el dia del concert.
Dia i hora: 23 de març, a les 19 h
Lloc: Auditori Nacional d’Andorra
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Crèdit Reformes, un préstec per renovar la casa

