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Nova gamma de fons Active Allocation
Es tracta d’una oferta d’Organismes d’Inversió Col·lectiva (OIC) que inverteix en fons
d’inversió d’arreu del món, localitzant en cada moment la millor oportunitat
Crèdit Andorrà treu al mercat Active Allocation,
una gamma d’Organismes d’Inversió Col·lectiva
(OIC) que inverteix en fons d’inversió d’arreu del
món i que aplica una gestió activa per adaptarse en cada moment al mercat i a l’entorn.
Aquest producte disposa de la millor selecció
de fons propis i aliens per oferir als clients un

ampli ventall d’oportunitats d’inversió dins
del mercat internacional. D’aquesta manera,
comptant amb un model d’arquitectura
oberta, el client disposa d’unes carteres
òptimes i diversificades, ja que pot accedir
a una oferta de fons d’inversió més àmplia.
La nova gamma Active Allocation s’adapta

constantment a l’entorn per aconseguir el
millor binomi rendibilitat-risc en funció de
l’objectiu d’inversió de cada perfil i ofereix
tres alternatives d’inversió per adaptar-se als
diferents perfils de risc de cada client.
L’inversor pot seguir les cotitzacions al portal
web www.creditbroker.ad.
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Conferència a càrrec de la professora de l’IESE Núria Mas
Crèdit Andorrà organitza una conferència sobre
economia a càrrec de Núria Mas, professora
ordinària i directora del departament d’Economia
a l’IESE Business School. Núria Mas és directora
acadèmica de l’Encuentro del Sector Sanitario,
que se celebra anualment a l’IESE, i ha format
part del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i

el Progrés del Sistema Sanitari de la Generalitat
de Catalunya. La ponència forma part del cicle
‘Crèdit Andorrà Global Forum’ sobre futur i
tendències globals.
Dia i hora: 26 de setembre, a les 19 h
Lloc: Crèdit Centre
Confirmació assistència: telèfon 88 88 88
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Préstec Regenera

La programació a L’espai, el centre social
d’activitats i formació de la Fundació Crèdit
Andorrà, és la següent:
C
• Taller de telèfon mòbil
Del 17 de setembre al 24 d’octubre, dilluns i
dimecres, de 10 a 12 h o de 17 a 19 h
• Curs d’iniciació a la informàtica
Del 18 de setembre al 18 d’octubre, dimarts i
dijous, de 10 a 12 h
• Curs d’ampliació d’informàtica
Del 18 de setembre al 25 d’octubre, dimarts i
dijous, de 10 a 12 h
• Taller d’estimulació de la memòria
mitjançant la informàtica
Del 18 de setembre al 20 de desembre, dimarts
i dijous, de 17 a 19 h
• Curs d’iniciació a la tauleta tàctil
Del 21 de setembre al 30 de novembre,
divendres, de 10 a 12 h
• Taller de fotografia
Del 21 de setembre al 30 de novembre,
divendres, de 16 a 18 h

C
• Curs de català escrit
Del 17 de setembre al 26 de juny, dilluns o
dimecres, de 15.30 a 17 h
• Curs de català oral
Del 19 de setembre al 26 de juny, dimecres, de
10 a 11.30 h
• Curs de francès bàsic
Del 18 de setembre al 25 de juny, dimarts, de
15.15 a 16.45 h
• Curs d’anglès bàsic
Del 18 de setembre al 25 de juny, dimarts, de
10 a 11.30 h
• Curs d’anglès avançat
Del 20 de setembre al 27 de juny, dijous, de
15.30 a 17 h
A
• Curs d’història de l’Andorra medieval
Del 17 de setembre al 24 de juny, dilluns, de
10 a 11.30 h
• Taller pràctic d’alimentació
Fem batuts saludables
Dimarts 25 de setembre, de 16.30 a 18 h

Concerts de la Fundació ONCA

C
• A ritme de trio: a càrrec de Rythmic Trio,
format per Jordi Gendra, flauta; Efrem Roca,
saxo, i David Sanz, guitarra.
Dia i hora: 6 de setembre, a les 20 h
Lloc: Sant Romà de les Bons
• Diàlegs pedagògics: a càrrec de Dolce
Corda, format per Alexandre Arajol i Jordi
Albelda, violins.
Dia i hora: 9 de setembre, a les 18 h
Lloc: Santuari vell de Meritxell
Reserva prèvia a Patrimoni Cultural: 844 141
• Mozart i Brahms, descobrint el clarinet:
a càrrec de Kintet, format per Míriam Farré,
clarinet; Joel Bardolet i Gabriel Coll, violins;
Josep Bracero, viola, i Daniel Claret, violoncel.
Dia i hora: 15 de setembre, a les 19 h
Lloc: Era Gran de Casa Rossell
Reserva prèvia a Nits d’estiu als museus:
839 760
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Segueix-nos a

C
La Jove Orquestra Nacional de Cambra
d’Andorra interpretarà el tradicional concert
de Meritxell amb el títol Músiques del nord Músiques del sud. La direcció serà col·legiada, a
càrrec del seu titular, Gerard Claret, i del director
convidat Yannis Papaioannou, intèrpret de llaüt,
violí i busuqui. Acompanyaran l’orquestra Georgi
Dimitrov al kanonaki i Semih Ali Aksoy a la
percussió. El programa estarà marcat per dos
ambients sonors ben diferenciats: la identitat
nòrdica i el nacionalisme romàntic, i els sons
de la Mediterrània i la lluminositat del sud.
Dia i hora: 16 de setembre, a les 12 h
Lloc: Auditori Nacional d’Andorra
C
El concert El bosc màgic d’en Floc, adreçat
a infants de 0 a 3 anys, presentarà un viatge
musical pel bosc màgic guiat per Floc, el follet.
Dia i hora: 29 de setembre, a les 11, a les 12 i
a les 13 h
Lloc: Prat del Roure d’Escaldes-Engordany
Les entrades es podran adquirir a partir del
17 de setembre a través de www.onca.ad.
Preu venda anticipada: 3 €
Preu el dia del concert: 5 €
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Ofereix condicions avantatjoses
per a projectes amb la certificació
Andorra Regenera
El Préstec Regenera està disponible tant per a
empreses com per a particulars, perquè puguin
construir o rehabilitar immobles utilitzant els
criteris més avançats de qualitat arquitectònica,
sostenibilitat mediambiental i eficiència energètica.
El préstec té unes condicions molt avantatjoses,
com un tipus d’interès fix de l’1,93% TAE per
tota la durada del préstec, amb un termini de
fins a 20 anys i un límit màxim de préstec de fins
al 80% de la inversió total en les reformes de
l’immoble, entre d’altres.
A més, el client disposa d’un simulador per calcular
el seu estalvi energètic de manera fàcil i senzilla a la
pàgina web www.andorraregenera.com.
El producte s’emmarca en el compromís del banc
amb el país i la sostenibilitat, que exemplifica en
moltes de les activitats que promou o en les
quals col·labora.

Escena Nacional d’Andorra
L’Escena Nacional d’Andorra (ENA), plataforma de
les arts escèniques, presenta la comèdia thriller Les
cigonyes venen de Tailàndia, dirigida per Blanca
Bardagil i interpretada per Laura Riera, Boris
Cartes, Lara Correa i Xavier Alomà. L’obra és una
coproducció d’Els McGregor Teatre i l’ENA.
Recomanat per a majors de 16 anys.
Preu de l’entrada: 15 €
Venda de localitats a www.codetickets.com
Dia i hora: 20 de setembre, a les 21.30 h
Lloc: Teatre de les Fontetes de la Massana
Dia i hora: 27 de setembre, a les 21.30 h
Lloc: Auditori Claror de Sant Julià de Lòria
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