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TAST DE NEU
Visita a les vinyes i al celler amb degustació de vi blanc.

TAST INSPIRACIÓ
Visita a les vinyes i al celler amb degustació de dos vins,
 blanc i negre. Taula de formatges i ibèrics.

TAST EXPRESSIÓ
Visita a les vinyes i al celler amb degustació dels tres vins. 
Taula selecció de formatges i ibèrics. Dolços gurmets.

15 €
preu per
persona

25 €
preu per
persona

38 €
preu per
persona

- Grups màxim de 10 persones. Visita realitzada per l'equip del celler. Durada 2.30 h.
- Reserva prèvia a: casaauvinya@casaauvinya.com o per telèfon al +376 863 066
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Informi-se’n a les nostres oficines, 
al 88 99 00 o a www.seleccioexperta.com

Sabria escollir quin és el valuós?
Un expert, sí.

Carteres de Fons Selecció Experta
La seva inversió en mans expertes.

Sols un expert reuneix els coneixements i l’experiència 
necessaris per prendre la decisió correcta en tot moment.
A Crèdit Andorrà, ho sabem. Per això posem a la seva 
disposició tot un equip d’experts per gestionar la seva 
inversió de manera personalitzada.
 
Perquè sols els professionals més especialitzats estan 
preparats per fer una òptima selecció de fons del mercat.
Una selecció que s’elabora a partir de fons de Crèdit Andorrà 
i de prestigioses gestores internacionals.
 
Només així podem oferir el que vostè busca en dipositar la seva 
confiança en nosaltres: rendiments consistents i sostinguts 
al llarg del temps per sobre dels índexs de referència.

Carteres de Fons 
Selecció Experta

NOU



Avinguda Doctor Mitjavila, 5, 1r 
AD 500 - Andorra la Vella 

Telèfon: 861202 
coaa@andorra.ad 

www.coaa.ad 
JUNTA DE GOVERN 

Degà
VÍCTOR BLASI PALACÍN 
Secretari
ENRIC DILMÉ BEJARANO 
Tresorer
XAVIER ALEIX PALOU  
Vocals
MIQUEL ALBÓS COLOMBIER 
MIQUEL MERCÈ RODRÍGUEZ 
XAVIER ORTEU RIBA 

COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA 

Horari d’atenció al públic 
 de dilluns a divendres 

 de  9.00 hores a 16 hores 

ARQUITECTES 
ADELLACH I COMA, Josefa 
Casa Adellach 
AD 300 - LA CORTINADA  
Telèfon: 850195 
arquitectonia@tallerarquitectonia.com 
Número de col·legiat: 31 

ADSERÀ I GRIFÉ, Josep 
Carrer Prat de la Creu, 91, 1er, 1a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 806365 
j.adsera@andorra.ad 
Número de col·legiat: 37 

AIXÀS I ESPAR, Pere 
Casa Aixàs. Camí Ral. 1 baix 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 824001 
aixas.arquitecte@andorra.ad 
Número de col·legiat: 01 

ALBÓS I COLOMBIER, Miquel 
Baixada del Molí, 7-9-13, 1r, 4a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 862861 
albos@miquelalbos.com 
Número de col·legiat: 38 

ALBÓS I SABOYA, Robert 
Av. Del Fener, 15, 1er. D. Ed. Picó 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 868020 
albosmarti@gmail.com
Número de col·legiat: 43 

ALEIX I PALOU, Xavier 
Urb. Els Oriosos. Xalet Aleix 
AD 400 - ANYÓS  
Telèfon: 815445 
xaa@andorra.ad 
Número de col·legiat: 15 

ALEIX I TARIOL, Cecília 
Carrer Josep Viladomat, 8, àtic 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 864845 
cecilia.david@andorra.ad 
Número de col·legiat: 67 

ÀLVAREZ I RIBA, Lluís 
Carrer la Parròquia, 2 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 862459 
llar@andorra.ad 
Número de col·legiat: 13 

ANTELO I ADRAN, Cristina 
P. A. Font Caminal, 1, desp. 501 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 811000 
anteloadran.cristina@gmail.com 
Número de col·legiat: 101 

ARIAS I TORRES, Gerard 
Av. Príncep Benlloch, 38 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 800901 
garias@arid.ad 
Número de col·legiat: 87 

ARMENGOL I TORM, Carlota 
Plaça Coprínceps, 5 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 345350 
carmengol@rocblanchotels.com 
Número de col·legiat: 89 

BASÁÑEZ BILLELABEITIA, Pedro M. 

Avinguda Meritxell, 16 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 820162 
pmdbabi@gmail.com 
Número de col·legiat: 42 

BATLLE I JORDANA, Jordi 
Baixador del Molí, núm.2, baixos 
AD 600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA 
Telèfon: 842600 
batllearquitecte@gmail.com 
Número de col·legiat: 10 

BLASI I PALACÍN, Víctor 
C. Prat de la Creu, 8. desp. 307 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 865290 
vblasi@myp.ad 
Número de col·legiat: 46 

BOLDÚ I GRAU, Víctor 
C. dels Barrers, 37, 3r-2a 
AD 500 - SANTA COLOMA 
Telèfon: 722856/654037 
vboldu@gmail.com 
Número de col·legiat: 104 

CALL I REIG, Julià 
Plaça Guillemó, 5, 1r, 1a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 869643 
callreig.arq@andorra.ad 
Número de col·legiat: 16 

CALVET I SALA, Gerard 
Cap del Carrer, 2, 1r 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 801888/347343 
calvetg@andorra.ad 
Número de col·legiat: 86 

CALVET I SALA, Marc 
Passatge d'Isabel Sandy, 2, 1r 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 801888 
info@calvetarquitectes.com 
Número de col·legiat: 65 

CANADÉS I PALAU, Joaquim 
Carrer de les Canals, 7. 4rt 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 804710 
joaquimcanadesarqte@andorra.ad 
Número de col·legiat: 36 

CASAMAJOR I ESTEBAN, Joan Albert 
Costa Nagol, Ed. Caborreu, baixos 
AD 600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA 
Telèfon: 841777 
casamajor.ass@andorra.ad 
Número de col·legiat: 78 

CERVÓS I CARDONA, Pere 
Av. Santa Coloma, 89, 1r, 2a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 868942/820183 
pcervos@andorra.ad 
Número de col·legiat: 96 

COLL I CAPÓ, Joan 
Carrer la Sardana. 16. Àtic 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 819580 
jcollarq@andorra.ad 
Número de col·legiat: 12 

CORNELLA I AYERBE, Jordi 
Carrer Cavallers, 38 
AD 200 - ENCAMP 
Telèfon: 831513 

cornella.arquitecte@gmail.com 
Número de col·legiat: 73 

CORTÉS I PUIG, Josep Antoni 
Xalet Cortés 
AD 500 - SANTA COLOMA 
Telèfon: 326126 
cortes.j@andorra.ad 
Número de col·legiat: 41 

DALMAU I GAMARRA, Monica 
Urb. La Plana, Ed. Mirador Parck 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 361274 
mondalmau@gmail.com 
Número de col·legiat: 105 

DALMAU I JIMÉNEZ, Eva Maria 
Av. Fiter i Rossell, 70, 2n, 2a 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 363993 
edalmauj@coac.cat 
Número de col·legiat: 99 

DE DEUS I PROENÇA, Ricard 
Avinguda Sant Antoni, 73, 4rt, 1a 
AD 400 - LA MASSANA 
Telèfon: 835486 
r.dedeus@andorra.ad 
Número de col·legiat: 90 

DILMÉ I BEJARANO, Enric 
Av. Fiter i Rossell, 109. Baixos, Loc. 2 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 869558 
edilme@andorra.ad 
Número de col·legiat: 44 

DORCA I BIS, Aleix 
Avinguda Meritxell, 6. 1er 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 824366 / 822843 
Número de col·legiat: 21 

ESPUGA I SORRIBES, Pere 
B. Armengol, 10. Ed. Montclar. 234 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 802000 
engitec@engitec.ad 
Número de col·legiat: 34 

FAURA I PAVIA, Elisabet 
Carrer Valira, 2, 1r, A 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 805205 
info@arteks.ad 
Número de col·legiat: 53 

FELIPÓ I CODINA, Josep Maria 
Avinguda Meritxell, 9, 5è, 2a. 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 822630 
jmfelipo@gmail.com 
Número de col·legiat: 60 

FERRIZ I CLAVIJO, Jaime 
Av. Sant Antonio, 61, 5-1  
AD 400 - LA MASSANA 
Telèfon: 836988/637957 
jaimeferrizclavijo@gmail.com 
Número de col·legiat: 107 

FITÉ I FERRERO, Marina 
Xalet Rull. (Els Plans) 
AD 400 - ESCÀS 
Telèfon: 377728 
mfite@andorra.ad 
Número de col·legiat: 64 

FRIGULS I FRANCITORRA, Arnau 
Ctra. Engolasters, 53, bloc1,2-2 

AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 861364/374364 
afriguls@coac.net 
Número de col·legiat: 102 

GARCIA I RICART, Patrick 
Carrer dels Escalls, 9 - 1er, 2a 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 809045 
tda@andorra.ad 
Número de col·legiat: 32 

GIL RODRÍGUEZ, Jacint 
Xalet Gil. Roc dels Esquirols 
AD 600 - AIXIRIVALL  
Telèfon: 383225 
gilarquitecte@gmail.com 
Número de col·legiat: 76 

GINJAUME I GRATACÓS, Lluís 
C. Escoles, 24. Baixos 
AD 600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA 
Telèfon: 741710 
lluis.taitsa@andorra.d 
Número de col·legiat: 92 

GINJAUME I GRATACÓS, Roser 
C. Escoles, 24. Ed. Rosella, entresol 
AD 600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA 
Telèfon: 741710 
taitsa@andorra.ad 
Número de col·legiat: 85 

GRAS I FERNÀNDEZ, Carles 
Dr. Molines, 2 i 4, Ed. "Trillà III", 1r, 3a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 868075 
dacg@andorra.ad 
Número de col·legiat: 55 

GUÀRDIA I ESCRIBÀ, Marta 
Cal Diumenge. C. Devesa. Xalet 
Flor Grèvol 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 865614 
frg@coac.net 
Número de col·legiat: 47 

GUERRERO I MONTOYA, Joan Pau 
Xalet Encodina. Pleta d'Ordino 
AD 300 - ORDINO 
Telèfon: 838961 
jpguerrero@zona3d.com 
Número de col·legiat: 83 

IGLESIAS RODRÍGUEZ, Pau 
Carrer del Parnal, 10, 1r, 3a 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 339760/820476 
pauiglesias@pauiglesias.net 
Número de col·legiat: 75 

LÓPEZ MATEOS I MORENO, Artur 
Urb. Les Agudes, 24, Casa 1 
AD 400 - SISPONY  
Telèfon: 839831 
l-m.arquitectes@andorra.ad 
Número de col·legiat: 20 

MARINÉ I CASALS, Eduard 
Urb. Ermengol Serra,13, B. 1, A, b-2 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 829636/356352 
delinium.arch@gmail.com 
Número de col·legiat: 95 

MARTÍ  I PETIT, Antoni 
C. Escalls, 7. Ed. Cadena, 1. 1 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 810077 
arquimarti@andorra.ad 
Número de col·legiat: 26 

MARTÍ I PEDESCOLL, Robert 
Av. Fener, 15, 1er. D. Ed. El Picó 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 868020 
albosmarti@gmail.com 
Número de col·legiat: 71 

MERCÈ I RODRÍGUEZ, Miquel 
Ctra. d’Engolasters, 23, PB 3. 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 633419 
info@miquelmercearquitecte.com 
Número de col·legiat: 82 

MOLNÉ I SAUQUET, Antoni 
Av. Doctor Mitjavila, 3 - 3er 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 828661 
a3ti8me@andorra.ad 
Número de col·legiat: 09 

MONEGAL I BLASI, Marc 
Ct Comella, 18. e Habitat, 5è, 2a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 821321 / 0034933195083 
mm@andorra.ad 
Número de col·legiat: 39 

MONTANÉ I TOMÀS, Josep Antoni 
Casa Nova Quim 
AD 300 - ORDINO 
Telèfon: 837279 
jamt.arquitecte@andorra.ad 
Número de col·legiat: 23 

MORANTE I JIMÉNEZ, Ivan 
Av. Carlemany, 42, 
Ed. Escaldes I, 2n-1a 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 861217 
imj.arquitectura@andorra.ad 
Número de col·legiat: 97 

NADAL I BENTADÉ, Zaira 
Urb. Sant Romà. Ed. Vilars. A. 1a 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 398000 
zaira.nadal@andorra.ad 
Número de col·legiat: 77 

NAUDÍ I ZAMORA, Víctor 
P. Manel Cerqueda, 3-5, 3r, B.  
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 808345 
naudi.sala@andorra.ad 
Número de col·legiat: 14 

OROBITG I JIMÉNEZ, Josep Lluís 
Av. Meritxell, 20. Ed. Roc Escolls,1 2E 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 808720 
orobitg.arq-eng@andorra.ad 
Número de col·legiat: 08 

OROBITG I PÉREZ, Ciro 
Av. Meritxell, 20. Ed. Roc Escolls, 1 2E 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 808720 
c.orobitg@andorra.ad 
Número de col·legiat: 61 

ORTEU I RIBA, Xavier 
Edifici Prat Gran. Baixos 
AD 300 - ORDINO 
Telèfon: 835200 
x.orteu@andorra.ad 

Número de col·legiat: 54 

PALAU I GARCIA Sònia 
Ed. Alzina, 2n-1a 

AD 100 - CANILLO 
Telèfon: 824665/649376 
Aonia_palau@yahoo.es 
Número de col·legiat: 103 

PALLARÉS I PAPASEIT, J. Manel 
C. Prat Creu, 59. esc B, 6è, 3a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 865431 
kfs@coac.net 
Número de col·legiat: 45 

PASCAL I RIERA, Esther 
C. J. Viladomat, 38 – e. A, 6e 2a 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 339025 / 860634 
epascal@andorra.ad 
Número de col·legiat: 56 

PEREZ I MORENO, Daniel 
Urbanització La Solana, casa 1 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 361270 
a08estudi@gmail.com 
Número de col·legiat: 91 

PERNÍA I MORENO, Moisès 
Av. Través, 30.Baix.Ed. Sant Roc. 
AD 400 - LA MASSANA 
Telèfon: 370738 
projectesnous@gmail.com 
Número de col·legiat: 79 

PI I CERDÀ, Joan 
Edifici Bonaire C, 4art, 1a 
AD 100 - SOLDEU  
Telèfon: 820929 
j.pi.cerda@andorra.ad 
Número de col·legiat: 27 

PIÀ I COMELLA, Fiona 
Carrer de la Unió, 2 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 822102 
fiona.pia@bluewin.ch 
Número de col·legiat: 81 

POL I SOLÉ, Antoni 
Era Mangautxa. Pl. Sant Cerni 
AD 100 - CANILLO 
Telèfon: 851095 / 851656 
aps@andorra.ad 
Número de col·legiat: 06 

PUBILL I ARMENGOL, Josep 
Av. Carlemany, 26, 1r, 2a 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 826606 
jpubill@enlinia.net 
Número de col·legiat: 50 

PUIG I MONTANYA, Carles 
Carrer Currubell, 1, 5è, 1a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 800420 
cpuigmont@andorra.ad 
Número de col·legiat: 35 

PUJAL I TRULLÀ, Albert 
Casa Hortal Blau 
AD 300 - LA CORTINADA  
Telèfon: 838558 
Número de col·legiat: 02 

PURROY I CHICOT, Joan A. 
Av. Príncep Benlloch, 79 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 820504 
construccionspurroy@gmail.com 
Número de col·legiat: 04 

RADUAN I CORRIUS, Mariona 
Comes del Rull - Casa "C" 
AD 400 - SISPONY  
Telèfon: 839908 / 323965 
jiraduan@mypic.ad 
Número de col·legiat: 69 

REBÉS I ARENY DE P., F. Xavier 
Av. Tarragona, 58-70. Desp 17 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 825188 
xrebes@andorra.ad
Número de col·legiat: 11 

RECHI I MONTES, Xavier 
Carrer Consuegra, 16, 4rt 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 827933 
xavirechi@gmail.com 
Número de col·legiat: 100 

REY I CORTESE, Ruben E. 
Ctra. Cortals, CS320, Xalet Meu Refugi
AD 400 - SISPONY  
Telèfon: 839456 / 357756 
rubenreyarq@andorra.ad 
Número de col·legiat: 57 

RIBERAYGUA I ZAMORA, Bonaventura 
Av. Meritxell, 30 (ENGINESA) 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 877444 
turir@enginesa.ad 
Número de col·legiat: 93 

ROSSELL I DURÓ, Manel 
Antic Carrer Major, 10 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 821992 
m2ne@andorra.ad 
Número de col·legiat: 17 

ROY I LÀZARO, Isabel 
Av. Través 30. Baixos. Ed. Sant Roc. 
AD 400 - LA MASSANA 
Telèfon: 630499 
projectesnous@gmail.com 
Número de col·legiat: 80 

SALA I MOMPEL, Jordi 
P. Manel Cerqueda, 3-5, 3r, B. 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 808345 
naudi.sala@andorra.ad 
Número de col·legiat: 07 

SÀNCHEZ I FORES, Laura 
Av. de les Escoles, 30, 1er, 2a. 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 333340 
arquilauras@yahoo.es 
Número de col·legiat: 68 

SOLÉ I PARELLADA, Cecília 
C. la Vinyeta, 2, D, 2n 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 0034934143370 / 860052 
csp@coac.net 
Número de col·legiat: 52 

SORIANO I VIDAL, Josep 
Av. Carlemany, 117, 5e. A 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 864949 
pepsoriano@andorra.ad 
Número de col·legiat: 58 

TERREROS I CEBALLOS, Andreu 
Av. Doctor Nequi, 7. 5è B 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 807747 
atmsarqs@andorra.ad 
Número de col·legiat: 19 

TERREROS I SANSA, Mercé 
Av. Doctor Nequi, 7. 5è B 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 807747 
merce.terreros@gmail.com 
Número de col·legiat: 106 

TRAVÉ I SIRVENT, Josep 
Carrer del Parnal, 10. 1r, 3a 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 820476 
jtrave@gmail.com 
Número de col·legiat: 98 

VALDÉS I PUIG, Alfons 
C. Prat Primer, 4, apart. 71 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 822129 
valdesarquitectes@andorra.ad 
Número de col·legiat: 05 

VITULLO, Jorge Anibal 
Carrer Gil Torres, 63, baixos 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 866576/328102 
aedificatioslu@gmail.com 
Número de col·legiat: 108 

VECIANA I MEMBRADO, Gerard 
Carrer Valira, 2, 1r, B 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 805205 
info@arteks.ad 
Número de col·legiat: 66 

VENDRELL I CORTÉS, Marta 
Av. Joan Martí, 117, local 2 
AD 200 - ENCAMP 

Telèfon: 817666 
marta@apuntdarquitectura.com 
Número de col·legiat: 94 

VICENTE I SOLÀ, Fèlix 
C. Prat de la Creu, 92, 1er, d. 16 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 807777 
despatx@fvsarq.com 
Número de col·legiat: 29 

VIDAL I QUÍLEZ, Jordi 
Av. Meritxell, 59, entresol 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 865924 
th19@andorra.ad 
Número de col·legiat: 72 

VILLAMAYOR I ROZADOS, Albert 
Carrer El Cedre, 5, esc. B, 2n, C 
AD 500 - SANTA COLOMA  
Telèfon: 724577 
avr@andorra.ad 
Número de col·legiat: 51 

VIU I REBÉS, Lluís 
Xalet OCCESA. Les Canals, s/n 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon:  
lluis@maxdecusa.com 
Número de col·legiat: 84 

TÈCNICS
HABILITATS 
ARMENGOL I GIRAUT, Josep 
Casa Nova Peretell 
AD 300 - LA CORTINADA - ORDINO 
Telèfon: 337955 
Número de col·legiat: TH29 

BORRA I NAVARRO, Joan P. 
Carrer Prat de la Creu, 83, àtic, 2a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 828700 
Número de col·legiat: TH30 

CASAMAJOR I PATAU, Joan 
Costa de Nagol, edifici Caborreu 
AD 600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA 
Telèfon: 841777 
casamajor.ass@andorra.ad 
Número de col·legiat: TH05 

CIRICI I MONTANYA, Joan 
Carrer l'Aigüeta, 2, 3r, 1a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
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oc ens imaginavem quan varem escriure la primera editorial en el 
número 1 al mes de juny del 1997 que divuit anys després escriuriem 
el número 100, carregats d’idees i ganes, entusiastes per continuar 
un projecte engrescador i únic al país. Tenim la sort inmensa de 
gaudir d’un equip de professionals de gran valua i implicació sense 
el qual, indubtablement,  res de tot aixó hagués estat possible. 

Veurel’s amb il•lusió i empenta carrega les piles per tirar endavant aquesta, tal 
com jo la qualifico, segona etapa que ens hem proposat executar. Properament 
implementarem dissenys i seccions nous, per oferir-vos més contiguts i mirar, si 
aixó és encara possible, d’implicar-vos més a vosaltres, clients i lectors, en aquest 
repte. En aquest número hem hagut de parar a les dues centes setze pàgines, tota 
una fita en la història de l’Art de Viure Andorra. Doncs, Carmen, Òscar, Pere, Suso, 
Èlia, Anselm gràcies per fer-ho posible.

Ara només falta que en aquets moments tan difícils que ens toca viure, imperi el 
famós “seny” andorrà, fem tots pinya amb les nostres autoritats i arribem a bon 
port en els afers complicats que estem passant, i que després de solventar-los 
ens faci més forts i consolidi la nostra societat que, en la inmensa majoria, vol 
un país unit i pròsper per fer front als reptes 
complicats, però que de ben segur afrontarem 
amb garanties d’éxit.

Clients, amics, col•laboradors, entitats que ens 
heu donat suport, moltes gràcies i endavant. 

Viure a Andorra és un art i ens agrada.
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Arquitecte de professió i polític de vocació o més 
aviat a l’inrevés?
Arquitecte per convicció, des de petit volia ser arquitec-
te. I ara vull pensar que també 
polític per conviccions.

Què és l’arquitectura per a 
vostè, què representa? En un 
sentit íntim.
Anem per parts. L’arquitectura 
és perquè la gent visqui en un 
indret. Ara bé, la gent vol viure 
de formes molt diferents, i la 
interpretació de com s’ha de 
viure, i interpretar bé la soci-
etat i els clients, com poden 
viure dins d’aquest indret, això 
és l’arquitectura real. Cadascú 
té la seva manera de fer-la, 
però sobretot s’ha d’ajustar a 
la mentalitat de qui demani l’obra i a les maneres de 
pensar d’aquella persona.

Això seria més aviat la seva definició d’arquitectura. 
Jo li demanava què representa l’arquitectura en un 
sentit íntim.

Per a mi representa un art d’una 
gran noblesa. És a dir, s’ha estat 
construint perquè la gent pugui 
viure correctament. Solament això. 
És en aquest sentit que han tre-
ballat tots els arquitectes, i és en 
aquest sentit que tots els arquitec-
tes dibuixen, perquè si no, no tin-
dria sentit.

I és aquest sentit el que el va dur 
a vostè a fer-se arquitecte.
Després també hi ha una part de 
creativitat. I també hi ha una part 
de servei públic en l’arquitectura. 
No és únicament el fet que esti-
guis reconegut. És el fet d’acabar 

una obra i veure que aquesta obra té un ús, i que té un 
ús que participa, des d’un punt de vista individual amb 

Toni Martí és i ha estat moltes coses. Té formació d’arquitecte, està col·legiat amb el número 26, 
i encara que aquesta faceta la té arraconada perquè la vocació política ha pogut més, se segueix 
apassionant parlant d’arquitectura. Ho hem pogut comprovar en una entrevista concedida amb 
motiu de l’edició número 100 de l’Art de Viure, en la qual Martí va rebre un equip de l’Art de Viure 
a la sala del Consell de Ministres com arquitecte i cap de Govern en funcions –l’entrevista va tenir 
lloc el passat 19 de març.

“Un arquitecte no ho 
sap tot ni de bon tros”

TONI MARTÍ
arquitecte i cap de Govern en funcions

PER REDACCIÓ · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ

“que hi hagi un arquitecte 
de renom que faci una obra 
singular solament pot, 
si tenim l’esperit obert, 
aportar coses positives a la 
professió”

“Amb els plans 
d’urbanisme 
s’ha donat molta 
més llibertat als 
arquitectes a l’hora 
de crear”

la persona que l’ha encomanada, 
però també des d’un punt de vista 
col·lectiu, perquè la suma de totes 
aquestes obres és el que fa l’urba-
nisme.
Com veu la situació de l’arquitec-
tura andorrana avui en dia?
Penso que els meus col·legues cada 
vegada són més professionals. Amb 
això no vull dir que no ho fossin 
abans. Són molt més creatius. Ho 
dic des del punt de vista de l’urba-
nisme que hem viscut a Andorra. 
Si un es fixa en els primers edificis 
que s’han fet a Andorra, no hi ha-
via una gran aportació arquitectu-
ral que marqués l’entorn. Ara, cada 
vegada es veuen més edificis que 
tenen molta personalitat, que són 
més singulars. I aquí a Andorra es 
barregen tota classe de conceptes 
arquitecturals, però penso que cada 
vegada hi ha construccions i projec-
tes amb més personalitat, que dei-
xen menys indiferent que el que hi 
havia anteriorment, que semblava 
que hi havia una mena de mimetis-
me en el que s’havia construït. 

I com la viu?
La visc de molt lluny. Però no sen-
se oblidar que sóc arquitecte i quan 
em passejo i veig una obra nova, me 
la miro. I me les miro totes. I em fixo 
en coses que abans no m’hi fixava, 
perquè de vegades veure les coses 
amb una mica més de perspectiva 
et dóna més sentit al valorar-les. Un 
exemple, una obra que veig com va 
avançant, i quan es feia l’estructura 
ja deia que aquest edifici serà molt 

maco, no era el de sempre. I això és 
important, penso que hem passat, 
aquests últims quinze anys, de veu-
re sempre el mateix a veure coses 
molt diferents. I això també està 
molt bé. I també hi ha escoles. Jo 
noto, de vegades, pot sonar pedant 
el que diré i no estic a favor ni en 
contra ni dels uns ni dels altres, els 
professionals que han estudiat a Es-
panya i els que ho han fet a França.

Són tradicions diferents...
Sí, però ho noto. No sé com expli-
car-ho. Potser és una cosa molt in-
trínseca meva, però ho noto. Tam-
bé s’han de dir les coses com són, 
un arquitecte és un creador, és una 
persona que pot tenir molta facili-
tat per crear, però una cosa és crear 
i una altra veure la teva creació. I 
per veure la teva creació, quan ets 
un arquitecte jove, has de tenir una 
part de sort: un bon encarregat, una 
bona constructora. Sempre he dit 
que hi ha grans arquitectes que han 
tingut la mala sort de tenir males 
constructores i hi ha hagut arqui-
tectes que sense ser tan bons han 
tingut la sort de tenir grans cons-
tructors. L’arquitecte no ho sap tot, 
ni de bon tros. La meva experièn-
cia és que en algunes obres, coses 
que no sabia fer, he tingut la sort de 
treballar amb encarregats que no 
tenien els meus estudis però sí més 
experiència. Per tant, el conjunt 
d’una obra, al final, és el conjunt de 
l’aportació de molts actors dins el 
món de la construcció: l’arquitecte, 
l’enginyer i també el constructor. 
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“quan Andorra ha 
fet el boom cap 
endavant, s’ha 
fet dins un cert 
desordre”

Sempre ho dic perquè penso que és 
una gran lliçó.

Creu que li falta alguna cosa a 
l’arquitectura nacional?
Aquí faré una contesta política, si 
em permeteu. Penso que és una 
bona cosa que els arquitectes an-
dorrans també vegin i compartei-
xin experiències amb arquitectes 
de renom. Penso en l’arribada, per 
exemple, d’un projecte com el de 
Jean Nouvel, que en un comença-
ment se’n va parlar i es va criticar 
molt, però es va criticar més l’ar-
ribada de grans noms de l’arqui-
tectura per fer projectes singulars 
al carrer que entre els mateixos 
arquitectes. Els arquitectes no ho 
veien malament, perquè sempre se 
n’aprèn. I veure com treballa un ar-
quitecte, com construeix una obra 
singular a casa teva, en un país petit 
com el nostre, és més que positiu 
per a la professió.

Entenc que vostè creu que li fal-
ten algunes arribades més d’ar-
quitectes...
No he dit això. Si ens preguntem si 
hi ha suficients arquitectes i si són 
bons, n’hi ha prou i bons, i dir que 
fan falta arribades és menyspre-
ar els nostres. El que dic és que, 
de forma singular, que hi hagi un 
arquitecte de renom que faci una 
obra singular solament pot, si te-
nim l’esperit obert, aportar coses 
positives a la professió.

Si ho entenc bé, que el Jean Nouvel 
vingui a fer la Querola o si mai ve 
Sir Norman Foster a la Margineda...
No fa cap mal a la professió i aporta 
un plus a l’arquitectura nacional. 
Segur.

D’acord. I a l’urbanisme?
Penso que ha de millorar moltís-
sim. Sense criticar res. La primera 
urbanització que es va fer a An-
dorra va ser Sant Pere del Pas de la 
Casa. Era una bona intenció. No ha 
acabat de reeixir com hauria, com 
ja estan reconeixent els mateixos 
ciutadans del Pas de la Casa. Però 
penso que hem fet un salt endavant 
molt important a nivell urbanístic. 
Però n’hem de fer un encara més 
important amb els plans d’urbanis-
me. És que els plans d’urbanisme 
arriben a Andorra molt tard. Quan 
un s’adona que arriben a finals del 
segle XX, pren consciència també 
que els últims anys, quan Andorra 
ha fet el boom cap endavant, s’ha 
fet dins un cert desordre. I en pa-
guem les conseqüències des del 
punt de vista urbà, tot i que si ho 
comparem amb altres indrets, en-
cara tenen més feina que nosaltres 
aquí.

Però a la vegada, els plans d’ur-
banisme i aquestes normes de 
cessió obligatòria i el fet que 
s’hagin de posar tots els propie-
taris d’acord, això també els fre-
na...

No ho penso que freni això. El que 
frena ara és la conjuntura, que és 
molt dolenta. En canvi, el que fre-
na la creativitat, i s’ha fet un salt 
endavant important, són les ordi-
nacions. Perquè, puc entendre que 
hi hagi ordinacions que siguin molt 
rígides per a un sector específic, 
però rígides com havien estat des 
de les ordinacions del 1982, i que 
després es van modificar amb els 
plans d’urbanisme... Amb els plans 
d’urbanisme s’ha donat molta més 
llibertat als arquitectes a l’hora de 
crear, perquè no estan tant encoti-
llats amb les ordinacions i les regles. 
I penso que encara se n’ha de donar 
en alguns indrets. En altres s’ha de 
preservar que hi hagi un conjunt 
que sigui harmònic, i les normes 
urbanístiques ho fan possible, però 
hi ha llocs, com Escaldes-Engor-
dany o Andorra la Vella, on cal do-
nar molta més llibertat a nivell de 
creació, i per això també molta més 
llibertat a nivell de les ordinacions.

Creu que es podrà mantenir la 
idea de destinar una part del PIB 
a la construcció i que no caigui 
més el sector?
Al sector de la construcció, des del 
boom constructiu pesava aquí a 
Andorra el 13% del PIB i en el món 
de la construcció hi treballaven 
gairebé 7.000 persones. Ara repre-
senta el 6,5% del PIB, que és més ra-
onable, però malauradament hem 
perdut 4.000 treballadors. L’aposta 
pels arquitectes, pels constructors, 
pel món de la construcció en gene-
ral és mantenir de forma constant 
aquest percentatge del PIB i no 
crear perspectives que després no 
es poden sostenir amb el temps. 
Per fer això cal un esforç inversor 
també de l’Estat, i aquest esforç que 
hem de consolidar ara que encara 
és fràgil la recuperació del món de 
la construcció, cal destinar com a 
mínim el 3% del PIB a inversió real 
d’obra pública. Són estàndards que 
es porten arreu, però aquests úl-
tims anys possiblement això no ha 
estat possible perquè aquest mo-
ment d’altíssima especulació des 
del món de la construcció, també, 
diguem-ho així, no únicament ha 
perdut molta gent sinó que ha fet 

que molts bons arquitectes no ha-
gin pogut crear. A més, que hi hagi 
moltíssima construcció no va lligat 
a què hi hagi més qualitat de creati-
vitat. D’això n’estic segur.

Ja per acabar, com interpreta que 
una revista d’Arquitectura, engi-
nyeria i construcció, com és l’Art 
de Viure, arribi a l’edició número 
100 i a la vegada sigui la més lon-
geva del país, malgrat la conjun-
tura?
Interpreto que quan es creu en la 
idea i aquesta és bona, tot i les difi-
cultats, dura en el temps. I encara té 
més mèrit perquè justament aques-
ta revista ha travessat per tots els 
moments del món de la construc-
ció, ha passat pels bons i pels pitjors 
moments de la construcció i encara 
està aquí. Per tant cal felicitar-ho, 
perquè no és fàcil d’aconseguir.

I la revolució digital!
Sí. És una revista esperada. I no 
ens enganyem, si fa tant temps 
que dura és que darrere hi ha ac-
tivitat i molta gent que hi creu. I 
si es creu en el projecte és perquè 
s’ha consolidat tot i les diferents 
tempestes. Quan dic tempestes 
em refereixo a les de la construc-
ció, perquè una revista com l’Art 
de Viure també viu de la publici-
tat, i el món de la construcció ha 
viscut aquests últims anys mo-
ments més baixos que alts.
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Segurament aquesta dificultat es 
perquè la nostra feina com a arqui-
tectes es la de completar la cons-
trucció del que inicialment era un 
projecte. Generalment la tasca del 
arquitecte s’acaba aquí, quan s’aca-
ba l’obra, per sort es on comença la 
tasca de la publicació “Art de Viure a 
Andorra”. La continuïtat es màgica, 
com si d’una etapa mes del procés 
de construcció es tractés, l’equip de 
grans professionals que composa la 
publicació, comença la “construc-
ció” del número de la revista on 
l’arquitecte acaba la seva obra, per 
les fotos del projecte acabat. Aquest 
procés en continu permet capturar 
l’atmosfera dels projectes, les inqui-
etuds del arquitecte i la realitat d’un 
procés arquitectònic que ha durat 
molt de temps i tot això es pot sen-
tir al llegir els seus articles.

Una publicació que ha treballat in-
tensament durant anys per crear 
la primera, la que te mes presencia 
en el país amb més de 3.500 im-
pressions per numero i mes gran 
plataforma (ara multi suport paper 
i informàtic) per comunicar i divul-
gar l’arquitectura i disseny del país. 
100 números avalen ara la qualitat, 
rigor i sobretot treball per construir 
numero rere numero un dels mi-
llors suports de l’Arquitectura i el 
disseny.

Junts hem pogut compartir aques-
ta divulgació de l’arquitectura i el 
disseny en projectes conjunts com 
el de la exposició de joves arquitec-
tes a Construmat al 2012 o inclús 
prolongar exposicions del Col·legi 
a la revista com les del concurs del 
carrer major d’Ordino o el concurs 

paral·lel al dels Pritzer per cons-
truir el Museu Nacional, entre al-
tres.

La revista continuarà sent un gran 
suport per la divulgació de l’Arqui-
tectura i disseny, revelador de ta-
lents així com de projectes que han, 
literalment, construït un país. No 
podem mes que felicitar la revista 
per haver participat tant activament 
a la divulgació de l’arquitectura i el 
disseny del país sent una de les pla-
taformes mes actives i presents per 
apropar l’Arquitectura (i el disseny) 
al conjunt de la societat.

Felicitats per 100 números de la 
part del Col·legi Oficial d’Arquitec-
tes d’Andorra i dels seus col·legiats 
i esperem poder acompanyar-vos 
durant 100 números mes.

Art de viure centenari
PER COAA · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ

El Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra com a entitat representant dels arquitectes 

andorrans, ha vetllat, entre altres, per la mes amplia divulgació de l’arquitectura en 

el conjunt de la societat. Diverses xerrades, projeccions, exposicions, publicacions 

han participat en aquesta àrdua tasca, no sempre representativa de la quantitat i sobretot qualitat 

de la producció arquitectònica dels nostres col·legiats.

Troba el teu Fabricant Instal·lador Homologat  
Aluminier Technal a Andorra

Finestres-Portes-Façanes

+34 935 737 776
www.technal.es

L’Andorra més lluminosa i confortable  Cases unifamiliars, de veïns, oficines i edificis 
públics d’Andorra confirmen que els tancaments d’alumini Technal aconsegueixen un perfecte aïllament 
tèrmic i acústic (és a dir, més confort). A més d’una màxima superfície de vidre (és a dir, més llum natural). 
Els tancaments d’alumini Technal, fabricats i instal·lats per les empreses homologades Aluminier Technal 
són una garantia palesa internacionalment.

Noves dependències del Comú d’Andorra La Vella
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Vivendes a Les Escaldes-Engordany
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Avinguda Doctor Mitjavila, 5, 1r 
AD 500 - Andorra la Vella 
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COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA 

Horari d’atenció al públic 
 de dilluns a divendres 

 de  9.00 hores a 16 hores 

ARQUITECTES 
ADELLACH I COMA, Josefa 
Casa Adellach 
AD 300 - LA CORTINADA  
Telèfon: 850195 
arquitectonia@tallerarquitectonia.com 
Número de col·legiat: 31 

ADSERÀ I GRIFÉ, Josep 
Carrer Prat de la Creu, 91, 1er, 1a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 806365 
j.adsera@andorra.ad 
Número de col·legiat: 37 

AIXÀS I ESPAR, Pere 
Casa Aixàs. Camí Ral. 1 baix 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 824001 
aixas.arquitecte@andorra.ad 
Número de col·legiat: 01 

ALBÓS I COLOMBIER, Miquel 
Baixada del Molí, 7-9-13, 1r, 4a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 862861 
albos@miquelalbos.com 
Número de col·legiat: 38 

ALBÓS I SABOYA, Robert 
Av. Del Fener, 15, 1er. D. Ed. Picó 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 868020 
albosmarti@gmail.com
Número de col·legiat: 43 

ALEIX I PALOU, Xavier 
Urb. Els Oriosos. Xalet Aleix 
AD 400 - ANYÓS  
Telèfon: 815445 
xaa@andorra.ad 
Número de col·legiat: 15 

ALEIX I TARIOL, Cecília 
Carrer Josep Viladomat, 8, àtic 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 864845 
cecilia.david@andorra.ad 
Número de col·legiat: 67 

ÀLVAREZ I RIBA, Lluís 
Carrer la Parròquia, 2 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 862459 
llar@andorra.ad 
Número de col·legiat: 13 

ANTELO I ADRAN, Cristina 
P. A. Font Caminal, 1, desp. 501 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 811000 
anteloadran.cristina@gmail.com 
Número de col·legiat: 101 

ARIAS I TORRES, Gerard 
Av. Príncep Benlloch, 38 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 800901 
garias@arid.ad 
Número de col·legiat: 87 

ARMENGOL I TORM, Carlota 
Plaça Coprínceps, 5 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 345350 
carmengol@rocblanchotels.com 
Número de col·legiat: 89 

BASÁÑEZ BILLELABEITIA, Pedro M. 

Avinguda Meritxell, 16 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 820162 
pmdbabi@gmail.com 
Número de col·legiat: 42 

BATLLE I JORDANA, Jordi 
Baixador del Molí, núm.2, baixos 
AD 600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA 
Telèfon: 842600 
batllearquitecte@gmail.com 
Número de col·legiat: 10 

BLASI I PALACÍN, Víctor 
C. Prat de la Creu, 8. desp. 307 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 865290 
vblasi@myp.ad 
Número de col·legiat: 46 

BOLDÚ I GRAU, Víctor 
C. dels Barrers, 37, 3r-2a 
AD 500 - SANTA COLOMA 
Telèfon: 722856/654037 
vboldu@gmail.com 
Número de col·legiat: 104 

CALL I REIG, Julià 
Plaça Guillemó, 5, 1r, 1a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 869643 
callreig.arq@andorra.ad 
Número de col·legiat: 16 

CALVET I SALA, Gerard 
Cap del Carrer, 2, 1r 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 801888/347343 
calvetg@andorra.ad 
Número de col·legiat: 86 

CALVET I SALA, Marc 
Passatge d'Isabel Sandy, 2, 1r 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 801888 
info@calvetarquitectes.com 
Número de col·legiat: 65 

CANADÉS I PALAU, Joaquim 
Carrer de les Canals, 7. 4rt 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 804710 
joaquimcanadesarqte@andorra.ad 
Número de col·legiat: 36 

CASAMAJOR I ESTEBAN, Joan Albert 
Costa Nagol, Ed. Caborreu, baixos 
AD 600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA 
Telèfon: 841777 
casamajor.ass@andorra.ad 
Número de col·legiat: 78 

CERVÓS I CARDONA, Pere 
Av. Santa Coloma, 89, 1r, 2a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 868942/820183 
pcervos@andorra.ad 
Número de col·legiat: 96 

COLL I CAPÓ, Joan 
Carrer la Sardana. 16. Àtic 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 819580 
jcollarq@andorra.ad 
Número de col·legiat: 12 

CORNELLA I AYERBE, Jordi 
Carrer Cavallers, 38 
AD 200 - ENCAMP 
Telèfon: 831513 

cornella.arquitecte@gmail.com 
Número de col·legiat: 73 

CORTÉS I PUIG, Josep Antoni 
Xalet Cortés 
AD 500 - SANTA COLOMA 
Telèfon: 326126 
cortes.j@andorra.ad 
Número de col·legiat: 41 

DALMAU I GAMARRA, Monica 
Urb. La Plana, Ed. Mirador Parck 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 361274 
mondalmau@gmail.com 
Número de col·legiat: 105 

DALMAU I JIMÉNEZ, Eva Maria 
Av. Fiter i Rossell, 70, 2n, 2a 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 363993 
edalmauj@coac.cat 
Número de col·legiat: 99 

DE DEUS I PROENÇA, Ricard 
Avinguda Sant Antoni, 73, 4rt, 1a 
AD 400 - LA MASSANA 
Telèfon: 835486 
r.dedeus@andorra.ad 
Número de col·legiat: 90 

DILMÉ I BEJARANO, Enric 
Av. Fiter i Rossell, 109. Baixos, Loc. 2 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 869558 
edilme@andorra.ad 
Número de col·legiat: 44 

DORCA I BIS, Aleix 
Avinguda Meritxell, 6. 1er 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 824366 / 822843 
Número de col·legiat: 21 

ESPUGA I SORRIBES, Pere 
B. Armengol, 10. Ed. Montclar. 234 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 802000 
engitec@engitec.ad 
Número de col·legiat: 34 

FAURA I PAVIA, Elisabet 
Carrer Valira, 2, 1r, A 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 805205 
info@arteks.ad 
Número de col·legiat: 53 

FELIPÓ I CODINA, Josep Maria 
Avinguda Meritxell, 9, 5è, 2a. 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 822630 
jmfelipo@gmail.com 
Número de col·legiat: 60 

FERRIZ I CLAVIJO, Jaime 
Av. Sant Antonio, 61, 5-1  
AD 400 - LA MASSANA 
Telèfon: 836988/637957 
jaimeferrizclavijo@gmail.com 
Número de col·legiat: 107 

FITÉ I FERRERO, Marina 
Xalet Rull. (Els Plans) 
AD 400 - ESCÀS 
Telèfon: 377728 
mfite@andorra.ad 
Número de col·legiat: 64 

FRIGULS I FRANCITORRA, Arnau 
Ctra. Engolasters, 53, bloc1,2-2 

AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 861364/374364 
afriguls@coac.net 
Número de col·legiat: 102 

GARCIA I RICART, Patrick 
Carrer dels Escalls, 9 - 1er, 2a 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 809045 
tda@andorra.ad 
Número de col·legiat: 32 

GIL RODRÍGUEZ, Jacint 
Xalet Gil. Roc dels Esquirols 
AD 600 - AIXIRIVALL  
Telèfon: 383225 
gilarquitecte@gmail.com 
Número de col·legiat: 76 

GINJAUME I GRATACÓS, Lluís 
C. Escoles, 24. Baixos 
AD 600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA 
Telèfon: 741710 
lluis.taitsa@andorra.d 
Número de col·legiat: 92 

GINJAUME I GRATACÓS, Roser 
C. Escoles, 24. Ed. Rosella, entresol 
AD 600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA 
Telèfon: 741710 
taitsa@andorra.ad 
Número de col·legiat: 85 

GRAS I FERNÀNDEZ, Carles 
Dr. Molines, 2 i 4, Ed. "Trillà III", 1r, 3a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 868075 
dacg@andorra.ad 
Número de col·legiat: 55 

GUÀRDIA I ESCRIBÀ, Marta 
Cal Diumenge. C. Devesa. Xalet 
Flor Grèvol 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 865614 
frg@coac.net 
Número de col·legiat: 47 

GUERRERO I MONTOYA, Joan Pau 
Xalet Encodina. Pleta d'Ordino 
AD 300 - ORDINO 
Telèfon: 838961 
jpguerrero@zona3d.com 
Número de col·legiat: 83 

IGLESIAS RODRÍGUEZ, Pau 
Carrer del Parnal, 10, 1r, 3a 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 339760/820476 
pauiglesias@pauiglesias.net 
Número de col·legiat: 75 

LÓPEZ MATEOS I MORENO, Artur 
Urb. Les Agudes, 24, Casa 1 
AD 400 - SISPONY  
Telèfon: 839831 
l-m.arquitectes@andorra.ad 
Número de col·legiat: 20 

MARINÉ I CASALS, Eduard 
Urb. Ermengol Serra,13, B. 1, A, b-2 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 829636/356352 
delinium.arch@gmail.com 
Número de col·legiat: 95 

MARTÍ  I PETIT, Antoni 
C. Escalls, 7. Ed. Cadena, 1. 1 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 810077 
arquimarti@andorra.ad 
Número de col·legiat: 26 

MARTÍ I PEDESCOLL, Robert 
Av. Fener, 15, 1er. D. Ed. El Picó 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 868020 
albosmarti@gmail.com 
Número de col·legiat: 71 

MERCÈ I RODRÍGUEZ, Miquel 
Ctra. d’Engolasters, 23, PB 3. 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 633419 
info@miquelmercearquitecte.com 
Número de col·legiat: 82 

MOLNÉ I SAUQUET, Antoni 
Av. Doctor Mitjavila, 3 - 3er 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 828661 
a3ti8me@andorra.ad 
Número de col·legiat: 09 

MONEGAL I BLASI, Marc 
Ct Comella, 18. e Habitat, 5è, 2a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 821321 / 0034933195083 
mm@andorra.ad 
Número de col·legiat: 39 

MONTANÉ I TOMÀS, Josep Antoni 
Casa Nova Quim 
AD 300 - ORDINO 
Telèfon: 837279 
jamt.arquitecte@andorra.ad 
Número de col·legiat: 23 

MORANTE I JIMÉNEZ, Ivan 
Av. Carlemany, 42, 
Ed. Escaldes I, 2n-1a 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 861217 
imj.arquitectura@andorra.ad 
Número de col·legiat: 97 

NADAL I BENTADÉ, Zaira 
Urb. Sant Romà. Ed. Vilars. A. 1a 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 398000 
zaira.nadal@andorra.ad 
Número de col·legiat: 77 

NAUDÍ I ZAMORA, Víctor 
P. Manel Cerqueda, 3-5, 3r, B.  
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 808345 
naudi.sala@andorra.ad 
Número de col·legiat: 14 

OROBITG I JIMÉNEZ, Josep Lluís 
Av. Meritxell, 20. Ed. Roc Escolls,1 2E 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 808720 
orobitg.arq-eng@andorra.ad 
Número de col·legiat: 08 

OROBITG I PÉREZ, Ciro 
Av. Meritxell, 20. Ed. Roc Escolls, 1 2E 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 808720 
c.orobitg@andorra.ad 
Número de col·legiat: 61 

ORTEU I RIBA, Xavier 
Edifici Prat Gran. Baixos 
AD 300 - ORDINO 
Telèfon: 835200 
x.orteu@andorra.ad 

Número de col·legiat: 54 

PALAU I GARCIA Sònia 
Ed. Alzina, 2n-1a 



Al país li falta una Seu de la Justícia. Un edifici que albergui tots els òrgans que configuren el tercer 
poder de l’Estat, que li sigui pràctic i suficient per a les necessitats actuals i futures. Per això ja fa 
un grapat de mesos, el Govern va convocar un concurs d’idees per seleccionar el professional de 
l’arquitectura responsable de tirar endavant el projecte. Pere Espuga és l’escollit, mentre que Jordi 
Batlle va quedar en segon lloc i Esther Pascal en tercer. A continuació es presenten els tres projec-
tes, que per donar resposta a les necessitats particulars de la Justícia i per complir els requisits im-
posats en el plec de bases, tenen força similituds. El que vertebra tots tres projectes és la necessitat 
d’establir un sistema de doble, i fins i tot triple, circulació, amb circuits separats i independents: un 
privat per al personal, un altre per al públic i un tercer per als detinguts. Així mateix, presenten es-
pais amples i flexibles, plens de llum natural, que afavoreixen l’adaptació a les necessitats presents 
i futures que pugui tenir la Justícia. També tots juguen amb dobles façanes i làmines per contribuir 
a la regulació de la irradiació solar, i així maximitzar l’eficiència energètica de l’edifici.

per reDACCIÓ

NOVA SeU JUSTÍCIA

ConCurs d’idees per a la seu de la Justícia
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El projecte guanyador del concurs de la Seu de la Justícia té una imatge 
compacta per fora, però extremament porosa per dins, gràcies al conjunt 
de patis interiors i de jardins japonesos creats per assegurar la màxima 
permeabilitat de la llum natural, que arriba gairebé a tots els racons de 
l’edifici, fins i tot als espais pensats per als presos, al soterrani. Aquest 
serà un edifici “emblemàtic” i una “referència urbana” feta amb “formes 
geomètriques netes”. Un edifici “senzill en l’ús”, auster i sostenible, on “el 
rigor i la coherència” caracteritzaran els diferents espais. L’arquitecte autor 
del projecte és Pere Espuga, que n’assenyala la gran “polivalència i flexibilitat 
en la utilització dels espais”. L’edifici es compon de dos grans volums: un 
que forma un sòcol de dues plantes i un volum superior que “sura” una mica 
desencaixat damunt del primer.

prIMer preMI – pere eSpUGA/eNGITeC

Compacte i porós
per reDACCIÓ · IMATGeS I FIGUreS : eNGITeC

“La imatge de l’edifici la formalitzen el 
joc de volums i la seva pell”: un gran 
sòcol de dues plantes i un bloc que 
“sura damunt d’aquest”; làmines 
metàl·liques perpendiculars a les fa-
çanes est i oest, retallades generant 
formes ondulants, i revestiment de 
pedra clara en formes quadrades i 
rectangulars al nord i al sud. Aques-
tes pells, a part de configurar la imat-
ge, també protegeixen l’edifici tèrmi-
cament i de les radiacions solars.

Són nou plantes d’edifici, lluny de 
les 15 previstes per als edificis veïns 
a la façana del riu. Això, a banda 
d’afavorir l’eficiència i la sostenibi-
litat, permet distanciar la Seu de la 
Justícia del llenguatge arquitectò-
nic de l’entorn. 

per a l’arquitecte pere espuga, en 
tractar-se d’un edifici de caràcter 
emblemàtic, públic  i representatiu, 
l’accés s’havia de situar a la façana 
amb major “perspectiva frontal”, 
això és, la vista des de més lluny. 
Aquesta resulta ser la façana oest, 
la que quedarà al carrer Baixada del 
Molí, i que es veurà des de l’avingu-
da Salou, des de la carretera general 
1, venint de Sant Julià de Lòria. 

Cal un accés clar d’escala repre-
sentativa, és per això que es ge-
nera un gran porxo de 8 metres 
d’altura que dona la benvinguda 
abans d’accedir al vestíbul, el qual 
organitza l’edifici i rep la llum de 
dos grans espais buits, i un con-
junt de patis permeten il·luminar 
i ventilar de forma natural totes 
les sales de vistes i els espais inte-
riors, garantint alhora la confiden-
cialitat entre ells. Als soterranis, hi 
ha espais on arriba la llum natural, 
com el pensat per als detinguts i 
l’àrea de medecina legal i forense. 
La coberta d’aquest sòcol configu-
ra una gran terrassa, pensada com 
a “cinquena façana”, creant un jar-
dí japonès.

el gran bloc que gravita sobre el 
sòcol alberga els espais destinats 
a les batllies, al Tribunal de Corts, 
a la Fiscalia, al Tribunal Superior 
de Justícia i al Consell Superior de 
la Justícia. Aquest bloc està for-
mat per dos cossos en forma d’U 
que s’acoblen deixant un gran buit 
al mig, el qual permet organitzar 
l’edifici al seu voltant creant dos 
circuits: un per al públic i l’altre 
per al personal de la Justícia. 

>>>en general, tot l’edifici està pensat per a ser sostenible des del moment de la seva construcció fins al seu 
manteniment, fent-lo fàcil i accessible
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saLa de VisTes VesTÍBuL
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el sòcol acull la part més pública de 
la Justícia. A la planta baixa s’hi pre-
veuen la zona d’informació i acollida 
del públic i la zona de tràmits. A la 
primera planta hi ha les sales de vis-
tes i les cúries. L’interior es caracte-
ritza per un gran vestíbul a dos ni-
vells, units per una gran escala, que 
rep llum natural i dóna al conjunt 
“una gran transparència”. Les sales 
de vistes tenen “un caràcter solem-
ne”, explica Batlle, i s’hi entra per una 
“doble porta imponent”. Les sales 
tenen una gran alçada i reben llum 
natural de l’exterior. Les parets estan 
revestides de fusta i al terra s’hi troba 
la mateixa pedra que a la façana.

per sota del sòcol hi ha dues plan-
tes. Una primera queda mig metre 
per sota del nivell del carrer, on s’hi 
ubiquen els serveis de l’edifici, l’àrea 
de detinguts i l’àrea de medicina le-
gal i forense, el que facilita l’accés de 
vehicles. en aquesta, un pati interior 
amb vegetació dóna llum a la majo-
ria de serveis implantats. La segona 

planta soterrani, amb accés total-
ment independent, està reservada a 
l’aparcament.

el bloc destinat a les oficines i les 
batllies se situa al xamfrà de la ro-
tonda de Tobira i és “l’element més 
important, tant per la seva ocupa-
ció en planta com per la seva alça-
da”. Aquest té les façanes amb mur 
cortina, que es protegeix amb un 
sistema de para-sols verticals de 

diversos formats. Aquests panells 
es poden moure per regular l’en-
trada de llum i calor i alhora repre-
senten “el moviment i la diversitat 
de l’edifici”. en aquest, cada batllia 
està organitzada com a unitat au-
tònoma i n’hi ha tres a cada plan-
ta, i el Tribunal de Corts es troba a 
l’última planta, i encara queda una 
planta de reserva per cobrir les pos-
sibles necessitats futures. en aquest 
edifici, cada planta té prou alçada 
preveient un terra i un sostre falsos, 
elements “indispensables per donar 
als espais la màxima flexibilitat per 
adaptar-se a l’evolució de l’organit-
zació del treball i de les noves tec-
nologies”.

Finalment, al bloc de les institucions 
cada una d’elles disposa d’una planta 
sencera “per remarcar-ne l’autono-
mia”. Aquí les façanes tenen un ca-
ràcter més auster, amb para-sols fi-
xes de formigó i integrats a la façana. 
en aquest bloc també es preveu una 
planta de reserva.

El projecte que va quedar segon en el concurs de la Seu de la Justícia és 
el que signa l’arquitecte Jordi Batlle. Aquest va voler que l’edifici recordés 
que alberga un dels tres poders de l’Estat, un poder que ha de ser alhora 
proper i distant, transparent i confidencial. Per expressar aquesta distància, 
la planta baixa de l’edifici queda lleugerament per sobre del nivell del carrer, 
i salva l’alçada amb una escalinata ampla i oberta que permet veure el 
vestíbul des del carrer. L’edifici es compon d’un gran sòcol de dues plantes 
i dos blocs diferenciats a sobre: un destinat a la primera instància judicial, 
amb les batllies i el Tribunal de Corts; i un per a les institucions amb un 
funcionament més autònom, com són la Fiscalia, el Tribunal Superior i el 
Consell Superior de la Justícia. Els embolcalls de totes tres unitats juguen 
amb les opacitats i les transparències, transmetent “el caràcter obert i 
alhora protector del lloc”.

SeGON preMI – JOrDI BATLLe

distància i proximitat
per reDACCIÓ · IMATGeS I FIGUreS : JOrDI BATLLe

Juga amb les 
opacitats i les 
transparències, 
transmetent “el 
caràcter obert i 
alhora protector 
del lloc”
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el conjunt de columnes i làmines 
exerceix de frontera entre l’interi-
or i l’exterior i permet que la llum 
es filtri generant clars i obscurs que 
propicien la percepció d’un monòlit 
i transformen “la façana en un ele-
ment compacte”. Així, s’aconsegueix 
una opacitat de cara a l’exterior 
–“donant a entendre la no transcen-
dència d’allò que es tracta allí dins”- 
i lluminositat a l’interior, “funcional 
i símbol de claredat i transparència 
en el tractament dels assumptes 
judicials”. el proxo d’accés es confi-
gura com un espai interior-exterior 
i crea un espai de transició que “ac-
centua la relació entre la ciutat i 
l’edifici judicial”, com feien els atris 
als temples clàssics.

el sòcol es caracteritza per un gran 
vestíbul a tres plantes, i allotja el 
programa administratiu, “molt prò-

xim a la ciutadania”, i també les sa-
les de vistes, al tercer pis. Una gran 
claraboia proporciona llum al vestí-
bul i “atorga el caràcter institucio-
nal i representatiu d’un palau de la 
Justícia”. per sota, hi ha dues plan-
tes soterrani que alberguen l’apar-
cament i les àrees de detinguts i de 
medecina legal i forense. 

Just per sobre creixen els altres dos 
blocs, generant una gran terrassa 
d’ús exclusiu del personal “i donada 
com a paisatge a la ciutat”. els blocs 
estan vestits amb una façana doble, 
que s’aprofita en un dels costats per 
crear un jardí vertical el qual, a més 
d’ajudar climàticament a l’edifici, 
també fa més agradable l’estada, 
que generalment es motiva per te-
mes poc o gens agradables. Un d’ells 
està mig girat per millorar l’orienta-
ció de l’edifici i ampliar la separació 

entre els blocs, fet que dóna lleuge-
resa al conjunt.

L’edifici ha estat ideat per ser cons-
truït amb sistemes prefabricats 
en el tancament, el que agilitza la 
construcció i maximitza l’estalvi 
energètic.

A l’interior, les plantes són netes, 
amb els nuclis de comunicació 
vertical al mig de dos dels laterals, 
el que permet una flexibilitat per 
adaptar-se a l’evolució futura i as-
seguren el doble circuit, un per a la 
circulació del públic i un reservat 
per al personal. 

Aquesta doble circulació –i triple 
en els espais on s’han de traslladar 
detinguts- també existeix en els 
accessos, tan de vianants com en 
vehicle.

El projecte que  va rebre el tercer premi en aquest concurs s’inspira en els 
atris que caracteritzaven tradicionalment els edificis públics. Així, un porxo 
ampli envoltat de columnes rodeja tot l’edifici pensat per Esther Pascal. La 
Seu de la Justícia es compon de tres blocs: un gran sòcol i dos volums que 
creixen d’aquest, un per a les oficines judicials i el  Consell Superior de la 
Justícia, i l’altre per al Tribunal de Corts, el Tribunal Superior i la Fiscalia. La 
imatge exterior es conforma, en tot el seu conjunt, amb un joc d’estructura 
i buit, on “l’ordre, la repetició i el ritme creen un llenguatge arquitectònic 
clar i explícit”. Els pilars, que funcionen com a làmines, van cobrint amb 
una repetició ordenada els blocs superiors i vesteixen “d’un caràcter 
monumental” l’edifici, amb reminiscències de l’arquitectura clàssica però 
imatge moderna. 

TerCer preMI – eSTHer pASCAL

Modernitat i tradició
per reDACCIÓ · IMATGeS I FIGUreS : eSTHer pASCAL
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La Plana és una urbanització ubicada al vessant de la muntanya a 
Escaldes-Engordany, en un espai de transició entre la ciutat i la natura 
on es gaudeix d’unes vistes privilegiades. Es tracta d’una zona propera 
al centre urbà, però enmig de la natura i ben pròxima a espais de gran 
interès com la Vall del Madriu i Engolasters. Aquesta dualitat permet 
als seus habitants desconnectar de la rutina del dia a dia quan arriben 
a casa, però sense allunyar-se dels espais urbans. 

L’edifici d’habitatges “L’Auca”  s’ha dissenyat amb una forma triangular 
que s’adapta als condicionants topogràfics i geomètrics complexos de 
la parcel·la  i s’orienta cap a les vistes panoràmiques d’Andorra la Vella 
i d’Escaldes-Engordany. 

En el projecte s’ha potenciat la relació del programa amb les visuals 
cap al paisatge. Les distribucions interiors, la situació de les obertures i 
el tractament de les baranes afavoreixen la relació amb l’entorn des de 
l’interior dels habitatges.

EDIFICI RESIDENCIAL A LA PLANA

Entre ciutat i natura
PER LLUÍS GINJAUME · FIGURES: LLUÍS GINJAUME · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ I LLUÍS GINJAUME
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>>>Alçat desplegat de la façana principal

>>> Alçat de la façana sud-oest. La terrassa 
obre l’habitatge cap al fons de la vall

Al projecte s’han utilitzat ma-
terials naturals per a la compo-
sició de la façana igual que en 
la resta d’edificis de la urbanit-
zació. D’aquesta manera el pro-
jecte s’integra amb els edificis 
existents creant un conjunt 
d’urbanització unitari. La pe-
dra, la xapa i la fusta han estat 
els materials utilitzats tant per 
als acabats exteriors com per 
als interiors.

L’estratègia de projecte ha es-

tat potenciar la relació amb 
l’entorn tant en l’elecció dels 
materials com en la distribució 
del programa. 

Tots els habitatges disposen 
de terrassa per tal de gaudir de 
les magnífiques vistes que ofe-
reix l’excepcional situació de la 
parcel·la. S’aprofita que l’habi-
tatge disposa de molta superfí-
cie de façana per tal que totes 
les estances tinguin ventilació 
directa i llum exterior. 
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La situació de les 
estances principals als 
vèrtexs de la parcel·la 
triangular crea espais 
amplis, diàfans i oberts 
al paisatge

>>>A la façana sud, un sòcol de xapa revesteix els accessos, 
tant per als vianants com per als vehicles, i els diferents arma-
ris tècnics
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L’edifici consta de 3 plantes i un 
sòcol d’aparcament amb dos so-
terranis que ocupen la totalitat 
de la parcel·la. La planta baixa 
com la de sota coberta dispo-
sen cadascuna d’un habitatge, 
mentre que la primera planta es 
divideix en dos habitatges més 
petits que donen diversitat de 
tipologies a l’edifici.

La complexitat de la geometria 
triangular de la parcel·la s’absor-
beix situant el nucli de comuni-
cació al centre i les estances prin-
cipals dels habitatges als vèrtexs. 
El resultat són espais amplis, dià-
fans i oberts a l’entorn.

>>>La sala d’estar és un espai gran i diàfan

>>>Espais amplis, diàfans i oberts a l’entorn. Als interiors s’han utilitzat 
materials càlids com la  fusta

>>>Les estances de l’habitatge de planta baixa estan en contacte directe amb la terrassa perimetral

ARQUITECTE: 
Ginjaume Arquitectura i Paisatge
ENGINYERIA: ATECI



T 720 077   ·   AV. ENCLAR, 67 · AD500 SANTA COLOMA · mesa@mesa.ad

MESA



Industrials col·laboradors edifici residencial a La Plana Industrials col·laboradors edifici residencial a La Plana

Urb. De Les Costes 13 baixos  · AD500 Andorra la Vella
T 72 22 86 · F 72 42 74 · pbalanca@andorra.ad

INDUSTRIAL COL·LABORADOR EDIFICI “L’AUCA” · LA PLANA

PINTURA

Av. Santa Coloma, 87
AD500 Andorra la Vella
T 80 83 35 · F 86 10 35
tecnic-climax@andorra.ad 

TecniClimax ha estat l’empresa responsable 
de la venda de electrodomèstics, banys i 
aixetes en el projecte “Edifici L’Auca”

Av. Santa Coloma, 31
T/F 824 408

AD500 ANDORRA LA VELLA
Principat d’Andorra

info@arcdemarbre.com

www.arcdemarbre.com 

VINE A VISITAR 
LA NOVA BOTIGA/EXPOSICIÓ 

A LA NOVA ADREÇA 

Tels. 821 128  /  827 228  ·  Fax 864 574  ·  andorrafustes@andorra.ad
Prada Moles, 10  ·  AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra)



Industrials col·laboradors edifici residencial a La Plana Industrials col·laboradors edifici residencial a La Plana

MOBLES I DECORACIÓ · Av. de Salou, Magatzem Cervós, 17 darrera
AD500 Andorra la Vella · Tel. +376 725 846 · Fax 727 847 · fusteriavilla@andorra.ad

INSTAL·LACIÓ DE VIDRES I MAMPÀRES

SERRALLERIA
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

ACER INOXIDABLE
PERFILERIA JANSEN

CONSTRUCCIONS EN ALUMINI 

C/ de la Plana, 13 · AD500 Santa Coloma
Tel.: 720 992 - Fax: 722 868 · e-mail: tlanao@andorra.ad

SUBMINISTRAMENT, REPARACIÓ I MOTORITZACIÓ 
DE TOT TIPUS DE PERSIANES, CORTINES, TENDAlS I 

MOSqUITERES

Camí Ral, núm. 1 | Local comercial B 4
AD500 ANDORRA LA VELLA

T. 825 725 | F. 867 780 | copeco@andorra.ad

Av. Santa Coloma, 89
Edifici Cervos 5é-6ª

AD500 Andorra la Vella
T +376 - 337606 - 860779

F +376 - 860779
marei@andorra.ad

L’experiència és 
el que ens fa diferents

MAURICI REFORMES I INSTAl·lACIONS

Urb. Pleta del Jaile · Ed. Milà Residencial Borda del Jaile, 2 · 1-2
Sant Julià de Lòria (Andorra) · T 741 055 · F 741 056

E-mail: finicalor@andorra.ad

Instal·lacions · Calefacció · Lampisteria
Manteniments · Aire condicionat · Ventilació



Carlemany 117, 2 · AD700 Escaldes-Engordany
Tel. +376 802 350 · cmodernes@cmodernes.com

www.cmodernes.com
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El Centre Júlia estrena vestit. Un vestit delicat fet de llums que 
transmet als vianants les accions, els esdeveniments, que es de-
senvolupen a l’interior. Es tracta d’un teixit metàl·lic equipat amb 
LEDs que li atorga una imatge moderna i dinàmica. Però també es-
trena roba interior: una distribució i imatge noves. Els responsables 
del projecte són d’una banda els equips d’Orobitg Arquitectura-
Urbanisme i Ob.enginyeria, i el de 05 Cristina Arnedo interiorisme 
de l’altra. 

JÚLIA CENTRE

Façana-
esdeveniment

pER ORObITg ARQUITECTURA/Ob.ENgINyERIA i 05 CRIsTINA ARNEdO INTERIORIsmE
FOTOs: ÒsCAR LLAURAdÓ
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Encara que cadascun d’ells ha tre-
ballat en l’àrea corresponent, han 
col·laborat els uns amb els altres 
creant sinergies en benefici del pro-
jecte. Els primers s’han encarregat 
de reformar la façana, els espais in-
teriors per acollir el projecte d’inte-
riorisme, la reforma estructural i les 
instal·lacions. El projecte d’interio-
risme ha anat a càrrec dels segons.

La reforma de la façana consis-
teix en col·locar sobreposada a 
la façana existent una nova pell 
amb malla d’acer inoxidable 
equipada amb LEds, distribu-
ïts conformant diferents densi-
tats de llums, sistema de la casa 
Haver&boecker en cooperació 
amb Traxon-Osram, conegut 
com Imagicwave. Entre la ma-

lla metàl·lica i la façana existent 
s’hi ha col·locat una estructura 
metàl·lica que conformen unes 
passarel·les que serveixen de 
suport de les malles, així com 
per al menteniment del siste-
ma de LEds i dels vidres exis-
tents. Aquesta pell nova permet 
l’aprofitament de la il·luminació 
natural a l’interior i, amb els 

LEds, disposar d’un sistema 
de comunicació visual dinàmic 
molt innovador. La densitat 
dels LEds es distribueix de for-
ma variada segons la zona de la 
façana: més alta a la part central 
i baixa de la façana, mitjana a la 
part central alta i més baixa al 
contorn, amb separacions vari-
ables.

Aquesta malla se subjecta a la 
façana preexistent. Les grans 
dimensions del vidre d’aquesta 
obliguen a ancorar l’estructura 
nova als extrems, evitant el mur 
cortina, i suportar-la mitjançant 
bigues en forma de gelosia, cre-
ant un seguit de passadissos en-
tre la façana nova i l’antiga.

S’ha revestit la façana 
amb una malla d’acer 
inoxidable equipada 
amb LEDs distribuïts 
conformant diferents 
densitats de llums
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A l’interior s’ha eliminat la con-
figuració de galeria comercial, i 
s’ha creat un únic espai comerci-
al amb diferents activitats. Tam-
bé s’ha enderrocat part del forjat 
de la primera planta per fer una 
entrada amb doble alçada, i s’ha 
modificat l’accés a la planta amb 
una escala nova, on trobem am-
pliat l’espai per al museu del per-
fum.

 de fet, per a l’equip de 05 Cris-
tina Arnedo interiorisme, l’atrac-
tiu principal del projecte ha estat 
aquest, el crear un multi espai 
per a la venda de fragàncies, 
maquillatges, cosmètics, farmà-
cia i complements que fugís de 
la imatge tradicional i s’apropés 
als espais domèstics, aportant al 
client una experiència més sen-
sorial.>>>L’atractiu del projecte ha estat crear un multi espai per a la venda de fragàncies, maquillatges, cosmètics, 

farmàcia i complements que fugís de la imatge tradicional i s’apropés als espais domèstics, aportant al client una 
experiència més sensorial

La il·luminació, els 
colors i els materials han 
estat escollits per crear 
un ambient acollidor i 
glamurós

>>>La distribució dels espais ha permès dibuixar un recorregut més lúdic 
per al client, que trobarà algun detall decoratiu reforçant la imatge de 
refinament i de luxe que segueix la línia argumental de tot el projecte d’in-
teriorisme
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>>>Cada llum puntual i indirecte està al lloc que li correspon per configurar, 
juntament amb tons i materials suaus, un fons que realça l’atractiu dels 
productes

Dibuixar un recorregut 
més lúdic per al 
client, que trobarà 
algun detall decoratiu 
reforçant la imatge de 
refinament i de luxe

La il·luminació, els colors i els 
materials han estat escollits per 
crear un ambient acollidor i gla-
murós: cada llum puntual i indi-
recte està al lloc que li correspon 
per configurar, juntament amb 
tons i materials suaus, un fons 
que realça l’atractiu dels pro-
ductes. En aquesta línia, cada 
moble i volum s’ha dissenyat 
pensant en la seva ubicació fu-
tura i buscant la bona convivèn-
cia entre si per aconseguir un 

conjunt equilibrat i harmoniós. 
La distribució dels espais han-
permès dibuixar un recorregut 
més lúdic per al client, que tro-
barà algun detall decoratiu refor-
çant la imatge de refinament i de 
luxe que segueix de línia argu-
mental de tot el projecte d’inte-
riorisme. El resultat de tot plegat 
és un centre atractiu, còmode, 
dotat d’un ambient que envolta 
el client en un clima agradable i 
elegant.

>>>S’ha dotat el centre d’una secció 
nova, on s’ofereixen serveis integrals 
per l’assessorament d’imatge: 
perruqueria, productes de perruqueria 
i cosmètica, tractaments capilars...

PROJECTE: Júlia Centre
ARQUITECTURA / ENGINYERIA: Orobitg Arquitectura-Urbanisme / Ob.enginyeria
INTERIORISME: 05 Cristina Arnedo interiorisme
CONSTRUCTORA: UTE Modernes Construccions & Construccions Mariné



Industrials col·laboradors Júlia Centre

Av. Fiter i Rossell, 48 · T 820 847 · F 869 847 · M 376 945 · 337 717 · 331 859
decor@andorra.ad  ·  AD700 Escaldes-Engordany · Principat d’Andorra Av. Pont de la Tosca, local 5

AD700 ESCALDES-ENGORDANY
T 728 292 · 338717
placodesign@andorra.ad

L’empresa PLACO DESIGN, SLU ha 
estat creada a inicis del 2014 pel Sr. 
Francisco Gomes que, després de 26 
anys al país, ha considerat iniciar una 
nova etapa amb una empresa seriosa, 
responsable, dinàmica i molt creativa.

Tots els treballadors han estat formats 
i equipats per fer-los veritables 
especialistes en la col·locació de 
plaques de guix, aïllants i amb una 
gran visió en decoració d’interiors.

La trajectòria del Sr. Francisco 
Gomes està acreditada per una 
curosa feina al llarg dels anys, que 
l’ha posicionat com a capdavanter en 
creació i col·locació de noves formes 
decoratives en plaques de guix. 

En aquest reportatge us presentem 
algunes de les darreres obres.

Al 1994 va fundar una societat 
dedicada a la col·locació de plaques de 
guix, de la que va ser soci i gerent fi ns 
l’any 2013.

Ha mantingut una molt bona relació 
amb les constructores del país i 
treballa per una gran diversitat de 
clients particulars i també de grans 
empreses que li ofereixen el seu 
suport professional per la feina ben 
feta.

Feina ben fetaFeina ben fetaFeina ben fetaFeina ben feta
UTE JÚLIA

Carlemany 117, 2
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. +376 802 350
cmodernes@cmodernes.com

www.cmodernes.com

Parc de la Mola, 8
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. +376 821 163
info@construccionsmarine.com

www.construccionsmarine.com
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INSTAL·LACIONS
REPARACIONS
ELECTRODOMÈSTICS
Av. les Escoles, 11 · AD700 Escaldes-Engordany
Principat d’Andorra · Tel. 804 562
A/e: electricaescaldes@andorra.ad

Taller: Ctra. de la Comella, 41 · Ed. Encorces  ·  local 5-5
AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra)

J 815 261  ·  n 324 452  ·  email: aiguatub@myp.ad

Avinguda Príncep Benlloch, 6 A, 1r, 3a
AD500 ANDORRA LA VELLA (Principat d'Andorra)

Tel. 825 328 · Fax 863 974 · sepir@andorra.ad

INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT DE SISTEMES D’ALARMA 
CONTROL D’ACCÉS DETECCIÓ I EXTINCIÓ AUTOMÀTICA 
D’INCENDIS · DETECCIÓ DE MONÒXID DE CARBONI · CIRCUIT 
TANCAT DE TELEVISIÓ · SEGURETAT FÍSICA · CONNEXIÓ A 
CENTRAL RECEPTORA D’ALARMES

Sodimac
espai  creat iu

Bonaventura Riberaygua, 49 · AD500 Andorra la Vella
Tel. 861 316 · Fax 861 317 · sodimac@sodimacsl.com

www.gea.ad

GEA CASA
Carrer Prat de la Creu, 29-39 · AD500 Andorra la Vella
T 72 12 12 · F 88 50 84 · gea@gea.ad

IL·LUMINACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS

CUINES I BANYS
DOMÒTICA GARANTIA 

SEGURETAT 
SOLUCIONS

AL VOSTRE ABAST

Disseny minimalista i elegant per a museus i 
botigues. Tecnologia LED

La forma minimalista de Parscan està indicada per a 
situacions en les quals la lluminària ha de resultar el 
més discreta possible, com en museus o botigues. Si 
s’integren les lluminàries al canal al sostre, romanen 
gairebé completament ocultes.

La lent pot girar-se lliurement per adaptar la 
il·luminació de manera òptima als diferents objectes.

Mitjançant contrastos de lluminositat pronunciats 
podrà dirigir l’atenció de l’observador. Per aquest 
motiu el programa inclou lluminàries amb grans 
paquets de lúmens.

Dimensions de lluminària reduïdes per dirigir 
l’atenció cap a la llum.

PARSCAN by

Parscan by ERCO
guardonat amb 1 
iF Design Award 2015
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Av. Tarragona · Magatzems Terra Vella · Andorra la Vella
(Pt. d’Andorra)  · t 828 115 · f 867 672 · principal@andorra.ad

INSTAL.LACIONS I MANTENIMENT  DE: 

· AIRE CONDICIONAT
· CALEFACCIÓ

· SOLAR
· ENERGIES RENOVABLES

C/ de les Costes, s/n · Nau 3 · Ed. Armengol · AD500 ANDOrrA LA VELLA 
Tel. 80 80 20 · Fax 80 80 21 · trefelca@andorra.ad

Ctra. de la Comella, 4-6-8 · AD500 Andorra la Vella · F. 862 737 · jocor@jocor.ad · T. 802 626 · www.jocor.ad

DISTRIBUÏT PER:

Impulsant solucions de bombeig

Bombeig en general Condensats

Banys Cuines

C/ de la Plana, 13 · AD500 Santa Coloma · Tel.: 720 992 - Fax: 722 868 · e-mail: tlanao@andorra.ad

SERRALLERIA  ·  ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
ACER INOXIDABLE  ·  PERFILERIA JANSEN
CONSTRUCCIONS EN ALUMINI 



El domini d’esquí Soldeu i El Tarter, integrats dins de 
GRANDVALIRA, per tal de respondre a la demanda creixent 
dels serveis de restauració al sector de Riba Escorxada, ha 
dut a terme l’ampliació del local de “Fun Food”, situat a la 
planta baixa, així com la remodelació del “Restaurant de 
Grups” emplaçat a la planta inferior de l’edifici del Nucli de 
Serveis de Riba Escorxada, al peu del pla del mateix nom.

GRANDVALIRA  SOLDEU -  EL  TARTER
AMPLIACIÓ DEL RESTAURANT “FUN FOOD” 

PLA DE RIBA ESCORXADA
SECTOR EL TARTER

Fun Food
PER REDACCIÓ · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ
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L’objectiu principal dels 
treballs realitzats és millorar 
l’atenció als clients i el confort 
dels usuaris, augmentant 
l’oferta de restauració i 
de producte, alhora que 
optimitzar la funcionalitat del 
servei.

Amb la distribució dels espais, 
els materials i els colors, s’ha 
volgut donar un ambient 
agradable i divertit per als 
usuaris.

L’ampliació del local de 
“Fun Food” ha comportat la 

renovació i la modernització 
del local existent, de la cuina 
i de les zones annexes, la 
renovació de les instal·lacions 
i la creació d’un pas intern de 
serveis.

La coberta de l’ampliació del 

local de “Fun Food” s’utilitza 
com a terrassa de la “Trattoria” 
del primer pis.

Així mateix, l’ampliació 
del local de “Fun Food” ha 
comportat la millora de les 
circulacions de servei entre 
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>>>L’ampliació del local de “Fun Food” ha comportat la renovació i la 
modernització del local existent, de la cuina i de les zones annexes, la 
renovació de les instal·lacions i la creació d’un pas intern de serveis

>>>Els grans finestrals  permeten als visitants gaudir de les vistes 
espectaculars de l‘entorn

Els volums 
resultants de 
l’ampliació 
mantenen 
l’harmonia del 
conjunt



En els espais, 
els materials i 
els colors, s’ha 
donat un ambient 
agradable i 
divertit 
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la zona de cuines i la nova 
zona d’atenció i servei al 
client, creant una estructura 
metàl·lica per fer un passadís 
volat sobre la façana Est, que 

evita els encreuaments de 
circulació de servei i clients, 
entre les cuines i les zones de 
menjadors. 

S’ha tingut una atenció 
especial en què els volums 
resultants de l’ampliació 
mantinguessin l’harmonia del 
conjunt.

Els grans finestrals  permeten 
al visitant gaudir de les vistes 
espectaculars de l ‘entorn del 
PLA DE RIBA ESCORXADA, 
on es troba l’edifici.

>>>La coberta de l’ampliació del local de “Fun Food” s’utilitza com a terras-
sa de la “Trattoria” del primer pis

>>>Amb la distribució dels espais, els materials i els colors, s’ha volgut donar un ambient agradable i divertit per 
als usuaris

PROJECTE: RESTAURANT RIBA ESCORXADA
PROPIETAT: ENSISA –GRANDVALIRA
ARQUITECTE:  JEAN PI i  CERDÀ
INTERIORISTA:  ROSA COLET
CONSTRUCTORA: AUXINI, S.A.



Industrials col·laboradors Riba Escorxada

Av. Fiter i Rossell, 107 · Edif. Els Verges · AD700 ESCALDES-ENGORDANY  · Tel. +376 86 46 67 · Fax +376 86 45 51 · instal-fred@andorra.ad

INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I MAQUINÀRIA D’HOSTELERIA

Av. Enclar, 54, 1er 3a · AD500 Santa Coloma
T +376 385 563  ·  pinturesvicens@gmail.com

pintures 
vicens

Crta. de la Comella · Polígon Industrial Encorces de Can Nyerro · Nau 2A · AD500 ANDORRA LA VELLA
Tels. 827 777 · 325 933 · agrupsa@andorra.ad DISTRIBUÏDOR

Av. Santa Coloma, 89 · Edifici Cervos 5é-6ª · AD500 Andorra la Vella
T +376 - 337606 - 860779 · F +376 - 860779 · marei@andorra.ad

L’experiència és el que ens fa diferents

Treballs en placo/ guix/ pintura
Reformes i rehabilitacions de pisos · Sostres decoratius

Instal·ladors de sostres decoratius i acústics en PVC tensat

MAURICI REFORMES I INSTAL·LACIONS

IndustrIal col·laborador rIba Escorxada



Industrials col·laboradors Riba Escorxada

C. del Tremat, 4
AD200 ENCAMP
Tel. 834 428 · Fax 834 427
Adelino mòb. 328 027
artidecoracio@andorra.ad

Més informació a www.contar.ad 
Av. Pont de la Tosca · AD700 Escaldes-Engordany · Tel. 826 117 · Fax 826 177 · contar@grupheracles.com

AMPLIACIÓ NUCLI SERVEIS DEL RESTAURANT A RIBA ESCORXADA

DELgADO INSTAL·LACIONS S.L. ha participat en l’execució de les instal·lacions d’ampliació 
del restaurant a Riba Escorxada, ubicat a les pistes d’esquí del sector del Tarter. Dins 
els serveis executats, cal mencionar les instal·lacions elèctriques i de comunicacions, 
enllumenat, calefacció, ventilació i les instal·lacions de detecció i extinció d’incendis. També 
s’han refet serveis de la part ja existent, reformant totalment la cuina i el seu equipament, 
optant per reduir la potència de gas de la instal·lació, augmentant a la vegada la potència 
elèctrica fins un total de 500 kW. Una altra de les actuacions importants realitzades, ha 
estat el desplaçament i agrupament en una sala tècnica dels quadres elèctrics. Això es 
tradueix en un augment en la seguretat de la instal·lació, així com en la seva funcionalitat. 
S’ha prestat una atenció especial en la instal·lació d’enllumenat, prioritzant la utilització 
de tecnologia LED, tant en la zona d’ampliació com en la reforma de les instal·lacions 
existents. El consum d’aquest tipus d’enllumenat, conjuntament amb la reducció del cost de 
manteniment, han dut a la propietat a invertir en aquest tipus de tecnologia.

C/ Bonaventura Armengol, 10 · Bloc 1 · 3a planta
Despatx 3 · Edifici Montclar · AD500 Andorra la Vella

delgadoinstallacions@andorra.ad
Tel. +376 810 022 · Fax +376 826 357

DELgADO INSTAL·LACIONS S.L. continua apostant per les energies renovables i energèticament eficients. Així, ha realitzat instal·lacions 
utilitzant com a base energètica la biomassa, la geotèrmia, l’aerotèrmia, instal·lacions solars tèrmiques, instal·lacions solars fotovoltaiques, 

instal·lacions amb tecnologia LED, etc.

Finalment volem recordar que DELgADO INSTAL·LACIONS S.L.  disposa d’un servei de 
manteniment 24 hores, per tot tipus d’instal·lacions, des de les que podem considerar 

més tradicionals, fins les que tenen com a base l’ús d’energies renovables.

NO DUBTEU EN CONTACTAR AMB NOSALTRES AL 810 022.

AUXINIAUXINIAUXINIAUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA
AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA
AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA
AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA
AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA
AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA
AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA
AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA
AUXINI

www.auxini.ad
C/ Prat de la Creu 85, planta primera  ·  AD500 ANDORRA LA VELLA 

T 868055 · auxini@andorra.ad           
MEMBRE DE LA EFA

EMPRESA FAMILIAR ANDORRANA



Grandvalira, més concretament el sector de Soldeu-El Tarter, 
disposa d’uns lavabos panoràmics. Des de dins, i mentre es fan 
les necessitats convenients, es pot gaudir de les muntanyes i el 
paisatge, sempre gaudint de la màxima intimitat. 

TOSSAL DE LA LLOSADA · GRANDVALIRA SECTOR SOLDEU/EL TARTER

WC panoràmic
pER REDACCIÓ · FOTOS : OSCAR LLAURADÓ
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Aquest projecte s’ha realitzat 
aprofitant una petita construcció 
ja existent, al Tossal de la Llosa-
da. Es tracta d’una cabana d’es-
cassos 25 metres quadrats que 
s’ha rehabilitat com a lavabo. Una 
de les parets s’ha convertit en una 
gran finestra de vidres polaritzats 
intel·ligents, els mateixos vidres 
que serveixen de divisions interi-

ors de l’habitacle. Aquests vidres, 
de la casa DreamGlass, tenen la 
particularitat de canviar d’estat 
amb rapidesa quan s’activa l’in-
terruptor. No és res electrònic ni 
complicat, només de fer córrer el 
pestell el vidre deixa de ser trans-
parent per ser opac, deixant veure 
l’exterior però no l’interior, gràci-
es a un petit corrent elèctric.

A més de ser panoràmics, 
aquests lavabos 
tenen una altra 
particularitat: l’altitud. 
Es troben a 2.500 metres 
d’altitud

>>>La idea de fer uns lavabos panoràmics neix de la propietat, i més enllà 
del cost –aquests vidres són un material poc habitual i una mica més cars 
que amb els que es treballa normalment-, l’obra no ha tingut més compli-
cacions

PROPIETAT: ENSISA –GRANDVALIRA
ARQUITECTE:  JEAN PI i  CERDÀ
CONSTRUCTORA: COSOFRE SL
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Av. Santa Coloma, 18 · Entresol C · AD500 Andorra la Vella

J  864 890  ·  ¢  864 890  ·  Ç  cosofresl@andorra.ad

EMPRESA CONSTRUCTORA

Ctra. General de Canillo · AD100 CANILLO · (Principat d’Andorra)
Tel. 852 952 · Mòb. 340 572 · Fax 852 952 · hoyo@andorra.adTel. 852 952 · Mòb. 340 572 · Fax 852 952 · hoyo@andorra.adTel. 852 952 · Mòb. 340 572 · Fax 852 952 · hoyo@andorra.ad

Ctra. General de Canillo · AD100 CANILLO · (Principat d’Andorra)
Tel. 852 952 · Mòb. 340 572 · Fax 852 952 · hoyo@andorra.ad

Instal·lacions 
d’Alumini, 

Inox i Ferro

HOYO

INSTAL·LACIÓ DE VIDRES DE PRIVACITAT DREAmGLASS®

Ctra. de la Comella, 4-6-8
AD500 Andorra la Vella

F. 862 737 · jocor@jocor.ad

T. 802 626
www.jocor.ad

 Jocor
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El restaurant del Pla de la Cot, a les pistes d’esquí de Pal, s’havia quedat petit per la 
quantitat de clients i el servei que havia d’oferir, les instal·lacions eren obsoletes i es 
feia necessària una renovació que aconseguís multiplicar-ne la capacitat, a més de no 
perdre la identitat d’edificació de muntanya que havia estat fins ara. Es per això que es 
va optar per mantenir part de l’edifici existent i realitzar una ampliació que aconseguís 
acomplir amb els objectius marcats.

PLA DE LA COT · PAL/ARINSAL VALLNORD

PER REDACCIÓ · FOTOS : VALLNORD I ÒSCAR LLAURADÓ

Al bell mig de la muntanya
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>>>Amb l’ampliació del 
restaurant s’ha buscat 

obrir l’edifici cap a 
l’exterior tot donant-li una 
imatge molt més moderna 

i permetent l’entrada de 
llum a l’interior. S’han 

prioritzat les zones 
destinades al públic, 

triplicant-ne la capacitat 
tant a l’interior com a 

l’exterior

>>>Els espais exteriors 
també van ser objecte 
de reforma, triplicant la 
superfície de la terrassa, 
incloent un cos destinat 
a barbacoa i utilitzant 
els materials, mobiliari i 
baranes propis de la marca 
Vallnord per tal d’unificar 
la imatge de tots els seus 
restaurants

L’antic restaurant del Pla de la 
Cot era un edifici interiorment 
opac i fosc, revestit exterior-
ment amb pedra del país, amb 
finestrals de fusta no gaire grans 
que impedien tenir una visió de 
l’exterior a l’usuari. Constava 
d’una sola planta on s’ubicaven 
tant la cuina com el magatzem 
i la zona de menjador, a més, 
tenia un petit altell al qual s’ac-
cedia des de la zona restringida 

al personal i on es trobaven els 
dipòsits per subministrar aigua 
a tota la instal·lació. A la part 
posterior hi trobàvem els banys, 
com un cos independent amb 
accés directe des de l’exterior.

El repte del projecte consistia en 
ampliar la instal·lació corregint 
les carències d’espai i de llum 
existents a l’edifici antic tot uti-
litzant materials tradicionals de 

muntanya, a més de no enderro-
car l’edifici existent. Es per això 
que es va pensar en una estruc-
tura de fusta, modulada i amb 
finestrals grans per aconseguir 
molta permeabilitat visual entre 
l’interior i l’exterior. 

D’aquesta manera, també 
s’aconseguia diferenciar for-
malment la part restaurada de 
l’edifici antic -de pedra i amb 

obertures petites- de la zona 
ampliada -de fusta i amb fines-
trals grans-. A més, es va pro-
longar la coberta aconseguint 
prou alçada per incloure una 
segona planta al programa, cre-
ant un doble espai sobre l’accés 
interior i la barra, per donar 
llum a la part central, i aconse-
guint una terrassa nova sobre la 
coberta plana de l’ampliació de 
la planta baixa.



ser objecte de reforma, triplicant 
la superfície de la terrassa, inclo-
ent un cos destinat a barbacoa i 
utilitzant els materials, mobiliari 
i baranes propis de la marca Vall-
nord per tal d’unificar la imatge 
de tots els seus restaurants.

Els acabats interiors són ma-
joritàriament de fusta, tant els 
sostres de biguetes de fusta i 
les bigues i els pilars metàl·lics 
revestits, com els panells de fa-
çana, per donar continuació a la 

imatge exterior. Pel paviment de 
la zona destinada al públic es va 
optar per un recobriment tipus 
moqueta apte pel trànsit amb 
botes d’esquí, i a la zona de per-
sonal per un paviment ceràmic 
antilliscant.
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>>>Un doble espai central sobre 
la barra articula l’espai desti-
nat al públic, a més de donar 

llum a l’interior i crear visuals 
entre les plantes inferior i 

superior. Els finestrals grans 
han aconseguit que el paisatge 
exterior passi a formar part de 

l’edifici

>>> La fusta és la 
protagonista principal dels 
espais interiors destinats 
al públic, tant en sostres i 
façanes com en les portes 
interiors i els detalls. A més 
s’ha prestat una atenció 
especial en l’elecció de 
la resta de materials i 
elements: els llums penjats, 
els paviments i les parets 
revestides de pedra

>>>Orrunte parchit endendandus ra doluptatus estis et aute cum il in non 
pellam faccus ilis pori omnit odit reris eossum inusciatis nos autecer ionseri 
tionsequi od molorepro demolup tatisim nos ad quae volupta spere, ide-
nemque consequis nonsedia nus et qui sit et et is eum quae. 

A nivell de programa, es van con-
centrar les zones d’accés restringit 
com la cuina i l’office en la part de 
l’edifici que es mantenia, amb fa-
çanes més tancades, i es va trans-
formar el cos antic dels banys en 
la zona de cambres frigorífiques i 
escombraries, amb un accés inde-
pendent per tal de complir amb la 
normativa específica. 

A la façana posterior s’hi van 
ubicar els banys nous, amb ac-
cés des de l’interior, i l’escala 

per pujar a la planta superior. 
D’aquesta manera s’aconseguia 
que l’espai central i la part de 
l’ampliació, molt més oberta a 
l’exterior, es destinés íntegra-
ment a restaurant. En la segona 
planta es va seguir amb el ma-
teix criteri, aprofitant el local 
antic dels dipòsits d’aigua per 
col·locar-hi un bany petit, un 
office i el magatzem, i deixant 
la resta de la planta oberta per 
destinar-la a restaurant.
Els espais exteriors també van 

Es va pensar en una 
estructura de fusta, 
modulada i amb 
finestrals grans per 
aconseguir molta 
permeabilitat visual 
entre l’interior i 
l’exterior

PROJECTE: Reforma i ampliació del 
Restaurant PLA DE LA COT a Pal
PROPIETAT: E.M.A.P.
ARQUITECTE: 
Moisès Pernía i Moreno / Projectes 9s
ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS: ATECI
CONSTRUCTORA: CEVALLS



Tel. (+376) 877 900 · Fax (+376) 877 901 · cevalls@cevalls.com
www.cevalls.com

Av. Consell de la Terra, 14-16
AD700 Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra)

QUALITAT
EMPRESA CERTIFICADA

ISO 9001

ACREDITAT PER ENAC

EC-7066/12

MEDI AMBIENT
EMPRESA CERTIFICADA

ISO 14001

ACREDITAT PER ENAC

MA-2561/12

PREVENCIÓ 
DE RISCOS LABORALS

EMPRESA CERTIFICADA

OSHAS-18001
PRL-0492/12

EMPRESA CONSTRUCTORA 
RESTAURANT PLA DE LA COT
VALLNORD / SECTOR PAL



Pla de la Cot Industrials col·laboradors Pla de la Cot

C. del Tremat, 4
AD200 ENCAMP
Tel. 834 428 · Fax 834 427
Adelino mòb. 328 027
artidecoracio@andorra.ad

C. del Tremat, 4
AD200 ENCAMP
Tel. 834 428 · Fax 834 427
Adelino mòb. 328 027
artidecoracio@andorra.adAv. de Salou, 40 · AD500 Andorra la Vella · T. +376 729 800 · F. +376 729 801 

Des de 1952

ENGINYERIA D’INSTAL.LACIONS

www.palmiragefred.ad

Part de la Creu, 59-65 · Escala B, 5è
AD500, Andorra la Vella (Principat d’Andorra)
T. (+376) 803 540
same@palmiragefred.ad www.palmiragefred.ad



Industrials col·laboradors Pla de la Cot

Ctra de la Comella, 41. Edifici Encorces · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920
Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad

Industrial col·laborador Restaurant Pla de la Cot  ·  Vallnord  ·  Sector Pal

ESPECIALISTES 
EN TOT TIPUS DE PAVIMENTS

Industrials col·laboradors Pla de la Cot

C. Cavallers, 40 · local 1 baixos · AD200 ENCAMP
Tel. 834 990 · Fax. 834 991 · enguixatsbarragan@andorra.ad

10 anys
al servei 
dels 
nostres 
clients

10 anys
al servei 
dels 
nostres 
clients

10 anys
al servei 
dels 
nostres 
clients

www.gea.ad

GEA CASA
Carrer Prat de la Creu, 29-39 · AD500 Andorra la Vella
T 72 12 12 · F 88 50 84 · gea@gea.ad

IL·LUMINACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS

CUINES I BANYS
DOMÒTICA

CAN CAN by FLOS

DESIGN
MARCEL WANDERS 2011

GARANTIA 
SEGURETAT 
SOLUCIONS

AL VOSTRE ABAST



El local està situat a la canto-
nada del carrer Prat Salit amb 
l’Avinguda d’Enclar número 31, a 
Santa Coloma. El local d’exposi-
ció té una superfície de 250 m2, 
amb més de 35 ml de façana vi-
drada.  La remodelació del local  
ha consistit en la col·locació dels 
materials de construcció que 
KIA MOTORS utilitza en tots 
els seus concessionaris, amb un 
paviment modern, amb peces de 
gres porcellànic de 60 x 60 cm, 
aïllaments tèrmics i acústics, 
climatització i cortina d’aire a 
l’entrada principal de portes au-
tomàtiques.

L’objectiu principal dels treballs 
realitzats és disposar d’una bona 
exposició de vehicles per tal de 
donar una atenció excel·lent als 
clients, alhora que millorar la co-
moditat de l’usuari.

Els vehicles de KIA estan cons-
truïts d’acord amb els més alts 
estàndards de la industria de fa-
bricants d’automoció.

És aquesta qualitat excepcional 
el que confereix a KIA la confi-
ança per oferir la garantia més 
extensa d’Europa per a cotxes 
nous: 7 anys.
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Becier Vehicles amplia l’oferta amb la 
incorporació del concessionari oficial KIA 
MOTORS a Andorra.

BECIER VEHICLES  ·  KIA

Exposició 
òptima

PER REDACCIÓ · FOTOS : OSCAR LLAURADÓ



BECIER VEHICLES és importa-
dor, distribuïdor i servei de post-
venda per a Andorra de marques 
automobilístiques de primera 
línia des de 1949. Amb Renault 
com a primera marca de distri-
bució, Becier Vehicles lidera des 
dels orígens el rànquing automo-
bilístic andorrà. A l’any 1999 va 
incorporar la marca Dacia. Pos-
teriorment ha anat incorporant 

Infiniti, Mitsubishi, SsangYong, 
i, a finals del 2014, la marca KIA.

En aquest any 2015 Becier Ve-
hicles ha incorporat la marca 
MAZDA.
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>>>L’objectiu principal dels treballs realitzats és disposar d’una bona exposició de vehicles per tal de donar una 
atenció excel·lent als clients, alhora que millorar la comoditat de l’usuari.
Amb la distribució del espai, dels volums, dels materials i dels colors, s’ha volgut donar un ambient agradable i 
confortable per als clients.

PROJECTE: CONCESSIONARI KIA
PROPIETAT: BECIER VEHICLES
CONSTRUCTORA: AUXINI, S.A.

AUXINIAUXINIAUXINIAUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA
AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA
AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA
AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA
AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA
AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA
AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA
AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA
AUXINI

www.auxini.ad
C/ Prat de la Creu 85, planta primera  ·  AD500 ANDORRA LA VELLA 

T 868055 · auxini@andorra.ad           
MEMBRE DE LA EFA

EMPRESA FAMILIAR ANDORRANA

  



Industrials col·laboradors Becier Vehicles · Kia

45
més de

anys

Prevenir és assegurar-te 
A Financera d’Assegurances apostem 
pel futur del país, fent costat als joves 

esportistes andorrans. Creixem junts!

Av. Enclar, 54, 1er 3a · AD500 Santa Coloma
T +376 385 563  ·  pinturesvicens@gmail.com

pintures 
vicens

Carrer Pobladó, 37 · Naus Cortés núm. 3 · AD500 Santa Coloma · Andorra  · Tel. 811 356 - Fax 863 398 · fito@andorra.ad

Hort de Godí - Edifici Marsal · Baixos, 3a · AD200 Encamp
Tel. 328386 · artiguix@andorra.ad



La nova Farmàcia Pasteur, de l’empresa andorrana Pasteur Group, està situada a l’Avinguda 

Meritxell 44 d’Andorra la Vella. Es tracta d’un espai d’uns 290 metres quadrats, dividits 

en dues plantes. A la planta baixa hi ha la farmàcia i, a la primera planta s’hi troben la 

parafarmàcia, l’skin bar i Pasteur Estètics, amb les cabines de tractaments de la pell.

S’ha treballat conjuntament la part tècnica, els plànols, amb la part executiva, l’obra civil. 

S’ha fet un control de qualitat minuciós en tots els materials i els acabats. A més, tots 

els industrials que hi han intervingut són d’empreses andorranes, excepte pel mobiliari 

específic de farmàcia i parafarmàcia, que l’ha fabricat una empresa especialitzada.

L’objectiu del projecte ha estat crear un espai de concepte blanc on el mobiliari, el paviment, 

les parets i els sostres s’unifiquen en un sol ambient i en el qual el color verd corporatiu 

dóna  uns tocs de color als espais; tot plegat donant una harmonia a tot l’interior. A nivell 

exterior, hi tenim una façana amb transparència màxima, amb una «ratlla lluminosa» de 

color verd i la creu de farmàcia que marquen l’entrada al local. 

PEr ABSIS DISSENY · FOTOS : ÒSCAr LLAUrADÓ

FArMÀCIA PASTEUr, Avinguda Meritxell 44

Concepte blanc
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L’objectiu ha estat crear 
un espai  blanc, on el 
mobiliari, el paviment, 
parets i el sostres 
s’unifiquen en un sol 
ambient i en el qual el 
verd corporatiu dóna  uns 
tocs de color

ferro negra plegada i envernis-
sada incolora, per mantenir les 
propietats del ferro. Les baranes 
són de vidre, per donar agilitat 
a tot el conjunt. A les parets de 
l’escala, aprofitant el doble es-
pai, s’hi han col·locat unes imat-
ges informatives del producte 
que hi ha a la primera planta.

El sostre és de cartró-guix pin-
tat de blanc, combinat amb unes 
línies d’il·luminació feta amb 
LEDs. El paviment és un por-
cellànic de gran format, 60 x 
120 cm, 5 mm de gruix, de color 
blanc.

FARMÀCIA – PLANTA BAIXA

El mobiliari perimetral, el fons 
de paret i les calaixeres baixes 
són en fusta lacada en color 
blanc, les poselles estan fetes 
amb vidre transparent i a la part 
superior hi ha un panell horit-
zontal lluminós en verd corpora-
tiu amb el logotip de l’empresa. 
A la part de l’aparador, s’hi han 
col·locat uns cubs de fusta blan-
ca amb il·luminació de LEDs, for-
mant la creu de farmàcia, i unes 
columnes. Tot per facilitar l’ex-
posició del producte.

Com a mobiliari central, hi ha 
el moble de caixa-receptes de la 
farmàcia i un taulell de recepció 
de la zona skin bar de la prime-
ra planta; ambdós taulells són 
en fusta lacada blanca i amb el 
frontal lluminós amb el logotip 
de l’empresa. A més, per comple-
mentar l’exposició de producte 
s’han posat unes góndoles cons-
truïdes en fusta lacada blanca i 
amb les estanteries de vidre.

L’escala que comunica la planta 
baixa, farmàcia, amb la primera 
planta, parafarmàcia i cabines, 
esta construïda amb xapa de 
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>>>El mobiliari perimetral, el fons de paret i les calaixeres baixes són en 
fusta lacada en color blanc, les poselles estan fetes amb vidre transparent 
i a la part superior hi ha un panell horitzontal lluminós en verd corporatiu 
amb el logotip de l’empresa

>>>Com a mobiliari central, hi ha el moble de caixa-receptes de la farmàcia i un 
taulell de recepció de la zona skin bar de la planta primera; ambdós taulells són en 
fusta lacada blanca i amb el frontal lluminós amb el logotip de l’empresa



PARAFARMÀCIA, SKIN BAR – 
PRIMERA PLANTA

El mobiliari de la Parafarmàcia 
està compost pel mobiliari pe-
rimetral, les taules centrals, les 
góndoles aparador i el taulell de 
caixa. El mobiliari perimetral té 
el fons i les calaixeres baixes en 
fusta lacada de color blanc i, les 
poselles estan fetes amb vidre 
transparent i a la part superior 
hi ha un panell horitzontal llu-
minós en gris amb el logotip de 
l’empresa; tot el moble queda 
emmarcat amb una tira llumino-
sa de LEDs. Les taules centrals 
són de fusta lacada blanca, amb 
dos nivells d’exposició i la part 
alta «lliure» per poder atendre 
al client. Les góndoles de l’apa-
rador tenen doble funció, per la 
part interior exposen producte 
i, per la part vista des del carrer, 
estan dissenyades per posar-hi 
una imatge retro-il·luminada. El 
taulell de caixa té forma corba i 
també és de fusta lacada blanca. 

El mobiliari de l’Skin Bar està 
compost pel mobiliari perime-
tral, els taulells alts i un conjunt 
de quatre taules d’atenció al cli-
ent. El mobiliari perimetral té 
el fons en fusta lacada de color 
blanc i, les poselles estan fetes 
amb metacrilat transparent re-
tro-il·luminat, per fer l’efecte de 
«línia de llum» que suporta el 
producte, a la part superior hi ha 
el logotip de la marca del corner. 
Els taulells alts són tipus barra i 
s’han construït seguint les indi-
cacions de la marca de cada cor-
ner. El conjunt de dues taules se-
micirculars i la vitrina expositora 
centrals és per atendre al clients 
asseguts, en un espai més tran-
quil; tot s’ha construït amb fusta 
lacada de color blanc i la vitrina 
inclou uns cubs de vidre retro-il-
luminats amb panells de LEDs.

El sostre és de cartró-guix on 
s’intercalen les bigues de l’es-
tructura de l’edifici, tot pintat 
en color blanc, combinat amb 

unes línies d’il·luminació fetes 
amb LEDs. El paviment és un 
porcellànic de gran format, 60 x 
120 cm, 5 mm de gruix, de color 
blanc, igual que el de la Farmàcia 
de la planta baixa.

PASTEUR ESTÈTICS CABINES 
– PRIMERA PLANTA

En la part més privada d’aquesta 
nova Farmàcia Pasteur s’hi tro-
ben les cabines de tractament, 
amb un lloc de recepció i d’espe-
ra comú. A més, queda separada 
físicament de la botiga per un 
tancament de vidre. Aquest és 
un servei exclusiu per als clients.

La recepció i la sala d’espera, totes 
dues blanques, s’han personalit-
zat amb unes línies inclinades de 
contra-llum fetes amb LEDs i unes 
cadires modernes amb formes or-
gàniques que equilibren l’espai.

A les cabines s’ha buscat el màxim 
relax i confort per a l’usuari, fent un 

espai tot blanc, amb una llitera cen-
tral per als tractaments i il·luminat 
indirectament per aparells de LEDs 
amb dimmers (per regular la inten-
sitat de la llum).

El sostre és de cartró-guix pintat 
de color blanc, combinat amb 
unes línies d’il·luminació fetes 
amb LEDs. El paviment és un 
parquet vinílic de color blanc 
amb textura suau de fusta, per 
donar més calidesa a l’espai.

Tot aquests espais estan equipats 
amb els aparells tècnics necessa-
ris per donar un servei adequat 
al client.

FAÇANA

La façana té molt protagonis-
me a nivell visual, tant en al-

çada com en transparència. El 
criteri ha estat unificar-la tota 
amb vidre. Per marcar l’entrada 
principal a la Farmàcia Pasteur, 
s’ha col·locat una «ratlla llumi-
nosa» de color verd corporatiu 
i la creu de farmàcia, a més d’un 
rètol lluminós horitzontal amb 
el text “Farmàcia Pasteur”; tots 
ells estan il·luminats amb LEDs.

La finalitat de tot el projecte és 
la transparència, la comunica-
ció visual, la innovació, la cre-
ativitat i la capacitat d’interna-
cionalitzar la nostra oferta dins 
el mercat de la farmàcia, sent  
funcional i pràctic, amb l’objec-
tiu d’aportar tendències comer-
cials noves.
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INTERIORISME: Absis Disseny d’Interiors SL

>>A les cabines s’ha buscat el màxim relax i comfort per a l’usuari, fent un 
espai tot blanc, amb una llitera central per als tractaments, i il·luminat 
indirectament per aparells de LEDs amb dimmers (per regular la intensitat 
de la llum)

La finalitat del projecte 
és la transparència, 
la comunicació visual, 
la innovació i la 
creativitat



C. del Tremat, 4
AD200 ENCAMP
Tel. 834 428 · Fax 834 427
Adelino mòb. 328 027
artidecoracio@andorra.ad

Av. Enclar - Cal Ferrer · Magatzem Juanito Armengol
AD500 Santa Coloma · PRINCIPAT D’ANDORRA · T 725 407

elcedreandorra@hotmail.com

Industrials col·laboradors Farmàcia Pasteur

C. de les Costes, 12 · AD500 Andorra la Vella
Tel. 722 964 · 722 706 · Fax 725 965 · solsconfort@andorra.ad

www.solsconfort.com
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catifes
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www.gea.ad

GEA CASA
Carrer Prat de la Creu, 29-39 · AD500 Andorra la Vella
T 72 12 12 · F 88 50 84 · gea@gea.ad
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Laser Blade  |  Line to Circle

Una línia invisible genera màgia lluminosa circular. 

GARANTIA 
SEGURETAT 
SOLUCIONS
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Carrer Camp Pauet,1-2-1
AD500 Andorra la Vella

Andorra

Tel. +376 723 962
bereng@andorra.ad



Industrials col·laboradors Farmàcia Pasteur

www.palmiragefred.ad

SUBMINISTRAMENTS DE MARBRES I GRANETS

MARMESA

T 720 077  ·  AV. ENCLAR, 67 · AD500 SANTA COLOMA · mesa@mesa.ad

by

Av. d’Enclar, 20 · AD500 SANTA COLOMA · (Principat d’Andorra)
Tel. 722 237  · Fax. 724 003 · cristallerianouestil@andorra.ad

Electricitat en general

REfoRmEs i mantEnimEnts · sistEmEs d’il·luminació
intERioRs fibRa òptica · XaRXEs infoRmàtiquEs · tElEfonia

Balcó del Solà, edifici Prat de la Solana,  · bloc A,  baixos 4a
AD200 ENCAMP (Andorra) · F 830 353 · horvill@andorra.ad

t. 329 204 · 329 205 · 371 956 · www.instahorvill.ad



A mig camí entre la tradició i la modernitat, entre les muntanyes neva-
des de Grandvalira emergeixen els edificis de Solanelles i Cubil, on hi ha 
els restaurants d’Stone Designs. 

Dos projectes que combinen perfectament el millor de la tradició dels 
pobles de muntanya amb la modernitat d’un espai funcional i senzill, 
que se centra en el gaudi i en l’atenció al detall, per tal que l’usuari se 
senti com a casa i hi trobi un refugi els dies més durs de l’hivern. 

RESTAURANT SOLANELLES I CUBIL
GRANDVALIRA SECTOR GRAU ROIG

Com a casa
pER STONE DESIGN · FOTOS & SkETChES : STONE DESIGN
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Planta Restaurant Solanelles Planta Restaurant Cubil
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>>>El restaurant consisteix en una reinterpretació dels valors i els costums 
de la zona, destil·lant el superflu per obtenir només l’essencial. D’aquesta 
manera doten al local d’un aspecte absolutament innovador, en què la fusta 
de pi i la calidesa dels tapissos de llana contrasten amb l’estructura robus-
ta dels mobles, tots pensats per suportar el tracte dur que reben durant la 
temporada d’esquí.

>>>Cada peça del mobiliari s’ha creat i pensat en concret per a aquest projecte, tenint molt en 
compte les particularitats dels usuaris. A tots els seients se’ls ha dotat de reixetes inferiors 
per guardar-hi els equipaments d’esquí, de manera que no es perden llocs de venda per l’acu-
mulació de peces de roba a les taules. Aquest no és més que un petit exemple de la preocupa-
ció per part dels dissenyadors per generar un espai que no només sigui suggeridor i inspirador, 
sinó funcional com cap altre en aquest àmbit.

La imatge clara d’una cabanya 
alpina, emfatitza la calidesa que 
s’ha buscat en tot moment. Les 
diferents tipologies del mobilia-
ri, generen ambients molt diver-
sos en perfecta harmonia, que 
permeten als usuaris gaudir de 
múltiples opcions en funció dels 
gustos i les necessitats concre-
tes. Creant, a més, una diversitat 
que, en conjunt, funciona amb 

precisió poètica, complementa-
da per les impressionants vistes 
de la muntanya que s’observen a 
través dels finestrals enormes.
En definitiva, un concepte nou 
de restauració de muntanya, en 
el qual un univers de sensacions 
acaba per demostrar-nos la im-
portància dels petits detalls, la 
bellesa d’allò que és senzill, na-
tural i autèntic.

la importància 
dels petits 
detalls, la 
bellesa d’allò 
que és senzill, 
natural i 
autèntic
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La nova àrea VIP de l’escola d’esquí de Grandvalira necessitava 
recrear un ambient en el qual poder desenvolupar l’activitat i, a 
la vegada, refugiar als clients més exigents en atenció, servei i 
qualitat durant els dies més durs de l’hivern. 

ESCOLA D’ESQUÍ GRAU ROIG · GRANDVALIRA

Grandvalira Top Class
pER REDACCIÓ · FOTOS : STONE DESIGNS

PROJECTES: Restaurant Solanelles, Restau-
rant Cubil i Sala Vip. Grau Roig / Grandvalira
PROPIETAT: SAETDE
DISSENY: Stone Designs
CONSTRUCTORA: Construccions GCS

per aconseguir el nostre objectiu, 
es va crear una sèrie de mobiliari 
que transmet tots aquests valors 
el qual, acompanyat de diferents 

catifes, ens ajuda a diferenciar 
els espais i sens dubte compleix 
de forma solvent l’objectiu que 
tenia el client. 

>>>Planta Sala Vip



Industrials col·laboradors Solanelles, Cubil i Sala Vip

GENERAL DE

CONSTRUCCIÓ I

SERVEIS

“Materialitzem els  teus somnis ,

i  donem sostre a les teves idees”

                  Avd Carlemany 95 Edifici Les Closes Bloc D 2-1    AD700 Escaldes-Engordany

                                          Tel: +376 808708  Fax: 829439  Mail  gcs@andorra.ad
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SERRALLERIA INDUSTRIAL EL PORTUGUÈS

1965-2015

ANYS

1965-20151965-2015
ANYS

ANYS

Estem d’aniversari: 
50 anys en el sector de la serralleria industrial. 
50 anys de confiança mútua. 
50 anys participant en el desenvolupament del país. 
50 anys diversificant-nos i evolucionant amb els temps. 
50 anys de fidelitat de SIEP, el “Portuguès”, envers els nostres clients . 

Aquests 50 anys són el començament d’una història amb un pròsper futur. 
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Industrials col·laboradors Solanelles, Cubil i Sala Vip

Carrer Bellavista, edifici Mosquera, 3r-4a · AD200 ENCAMP · Tel. 343 497 · m.a.nart@andorra.ad

PINTURES EXTERIORS I INTERIORS · ESTUCS · REPARACIÓ D’HUMITATS · PARQUET FLOTANT · TREBALLS VERTICALS

VERTIDECOR

HOTEL PRINCESA PARC ****
Crta.General d’Arinsal
La Massana
Principat d’Andorra
T +376 736 400  ·   F  +376 839382

www.hotelprincesaparc.com



Els hotels Princesa Parc i Diana Parc han experimentat algunes reformes els darrers anys. 
El 2011 es van començar a canviar algunes habitacions, i el procés de reforma ha anat in 
crescendo. Poc a poc s’han anat modificant habitacions, en ocasions fent-ne una a partir 
de dues, s’ha fet un espai wellness nou, s’ha canviat un dels restaurants i s’han aprofitat les 
reformes per obrir la cuina al públic; i altres canvis que encara no han acabat. L’objectiu, 
més enllà de canviar l’interiorisme, és el d’oferir serveis nous i millors. En aquesta reforma 
els LED no serveixen únicament per il·luminar, sinó que vesteixen de color els diferents 
espais i són un element important de la decoració. 

“Els LED de colors juguen un paper molt important”, explica el propietari del complex 
hoteler, gairebé són presents a tots els racons i contribueixen a generar els ambients 
buscats per a cada espai i a reforçar els colors que els defineixen. Un to lila al menjador i un 
color diferent a cada planta d’habitacions –vermell, verd, lila, or, plata i xampany. Malgrat 
pugui semblar atrevit i estrident, el conjunt del mobiliari i les robes de cambra genera un 
disseny clàssic i modern alhora, atractiu, dolç i amb un punt d’agressivitat positiva.

HOTEL DIANA PARC

Vestit de llum
PER REDACCIÓ · FOTOS : HOTEL DIANA

112 l’adv INTERIORISME 113l’advINTERIORISME



L’espai wellness és el que més re·
forma ha experimentat. S’ha fet 
completament nou. Aquí el con·
junt es podria definir com d’art 
déco. Les parets són de  Gresite 
platejat brillant, que combina 
amb la pedra negra que vesteix 
els vasos i emmarquen els de·

coratius vinguts d’Itàlia, amb 
motius florals i fons taronja. El 
conjunt està il·luminat indirecta·
ment amb LEDs i els jocs d’aigua 
també aporten llum i amplitud. 
El sostre blanc amb motllures 
d’escalonats rectes acaba de ves·
tir la sala.
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>>>La zona de wellness s’ha fet tota de nou. Aquí contrasten el gris brillant, el negre i el taronja dels decoratius.
L’escuma dels banys d’hidromassatge aporta un toc de lluminositat i moviment a l’espai de wellness



Al restaurant el canvi va més en·
llà de la imatge. S’ha aprofitat per 
fer un canvi d’orientació de la mà 
del prestigiós xef David Reartes. 
Els tons plata i lilosos vesteixen 
la sala, que bascula entre el mo·
dernisme i la contemporaneïtat. 
Les cadires són fetes a mida, a 
l’estil del rei Lluís XV, les taules 
es guarneixen amb plats de cerà·
mica amb dibuixos liles i coberts 
platejats. Una gran llar de foc 
presideix l’estança. Però el que 

realment crida l’atenció, a part de 
la coloració, és la cava de vins vi·
driada i l’espectacle de la cuina en 
directe, doncs la cuina és oberta, 
encara que separada per un vidre 
per evitar l’excés de fum i d’olors 
a la sala. 
El menjador és alhora un museu. 
A l’entrada s’hi troben unes escul·
tures de bronze les quals guanyen 
protagonisme sobre el fons de la 
mampara de vidre amb raigs de 
sol gravats que situen les escultu·

res com a focus de la radiació. Els 
LEDs del sostre també estan col·
locats estratègicament per ressal·
tar·les. Un cop a dins, en un mur 
esglaonat s’hi poden contemplar 
peces d’artistes reconeguts, cò·
pies fetes al taller del Louvre de 
París a partir de motlles originals.
En conjunt, el restaurant té una 
imatge clàssica, però amb les 
llums de color es genera un am·
bient tranquil i es guanya un toc 
més modern.
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>>>Les cadires, tapissades en negre i platejat, transporten la sala a l’època del rei Lluís XV. Els LEDs de tons violats 
generen un ambient tranquil i colorista. Així mateix, el restaurant té un racó museístic on s’exposen còpies autorit-
zades d’escultures reconegudes internacionalment. La vaixella i els accesoris conjuguen perfectament amb la línia 
estètica i cromàtica de l’estança

>>>El conjunt genera un impacte excepcional en qui visita la cocteleria de l’hotel, Lips Ibiza Andorra, doncs la barra convertida 
en peixera és única i configura un escenari excepcional per a les exhibicions del cocteler

CUINA 
AUTÒCTONA  
amb toc d’autor

LIPS IBIZA ANDORRA

El nou restaurant de l’Hotel Diana Parc està dirigit pel 
prestigiós xef de trajectòria reconeguda, David Reartes. En 
aquest s’hi ofereix una cuina autòctona dels Pirineus però 
amb un toc d’autor, amb el toc de Reartes. S’hi ofereix un 
menú diari i també una carta àmplia, a part de l’espectacle 
de la cuina en viu i en directe. 

Els mateixos tons blancs i lilosos domi·
nen a la cocteleria, on la barra conver·
tida en peixera –idea de la propietat de 
l’hotel· centra l’atenció de tothom que 
hi entra. Al darrera, un dels millors coc·
telers exhibeix les seves habilitats fent 
saltar la coctelera per preparar combi·
nats impossibles. 

Tant els colors com l’espectacle establei·
xen un paral·lelisme amb el restaurant 
i configuren la continuació natural del 
sopar, convidant a prendre una copa en 
un espai chill·out i relaxat, que trans·
porta a les platges eivissenques. 



Els canvis continuen a les 
habitacions. Moltes s’han 
agrupat per fer·ne una a 
partir de dues. Altres comp·
ten amb una porta que les 
comunica, pensades per a 
les famílies. Aquí s’ha jugat 
amb els colors com a fils 
conductors de cada planta i 
segons el bloc. N’hi ha d’or, 
de plata, de tons xampany, 
més vermelloses i d’altres 
liles. El mobiliari és igual 

a totes, canviant els colors, 
amb un fons sempre blanc 
i algun element negre. Els 
LEDs de colors ressalten 
l’ambient de la tonalitat 
escollida, però de manera 
subtil i gens carregosa. El 
client pot escollir el color 
d’habitació que vol.
També hi ha habitacions 
pensades per als menuts, 
tematitzades d’El Llibre de 
la Selva, on els personatges 

d’aquesta història són pro·
tagonistes al costat dels in·
fants. Aquestes habitacions 
comuniquen amb la desti·
nada als pares, i són un ser·
vei nou que l’hotel posa a 
disposició dels clients amb 
família.

Tot plegat contribueix a la 
qualitat del servei i a la di·
ferenciació que l’hotel ne·
cessita.
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>> Les habitacions 
s’han redissenyat 

per planta i 
colors: el daurat, 

el plata, el violeta 
o el xampany són 
alguns exemples 

>> També s’han 
tematitzat 
algunes habita-
cions segons la 
història d’El Lli-
bre de la Selva, 
són habitacions 
pensades per 
als infants i 
amb comuni-
cació directa 
a través d’una 
porta amb la 
cambra dels 
pares



Botigues Josa del Prat del Nou · Av. Rocafort, 11 - Local  8 · AD600 Sant Julià de Lòria (Pt. d’Andorra)
tel. 843 903 · fax 844 546 · electrofred@andorra.ad

FRED  ·  AIRE CONDICIONAT · INSTAL·LACIONS I REPARACIONS  ·  MAQUINÀRIA D’HOTELERIA  ·  MAQUINÀRIA PER A BUGADERIES

SERVEI TÈCNIC OFICIAL PER A ANDORRA

Nova Generació
Pintures i  Revest iments

Moquetes · Pintura industrial decorativa · Façanes · Paviments · Impermeabilitzacions · Tractaments ignífugsMoquetes · Pintura industrial decorativa · Façanes · Paviments · Impermeabilitzacions · Tractaments ignífugs
Av. Sant Jaume, 28 · baixos · AD700 Escaldes Engordany · Telèfon +376 866 730 · Fax +376 826 730 · novageneració@andorra.ad

Nova Generació
Pintures i  Revest iments



Industrials col·laboradors Hotel Diana Parc Industrials col·laboradors Hotel Diana Parc

C/ Camp Bastida, edifici Armengol, 4 · SAntA ColomA · AD500 Andorra la Vella · t +376 807 770 · F +376 828 185 · serralleria@serralleriajoan.com

FINESTRES: AlUmInI · FERRo · InoX · PVC · FUStA   //   PORTES I AUTOMATISMES    //   SERRALLERIA EN GENERAL

INDUSTRIAL COL·LABORADOR 
HOTEL DIANA

S E R R A L L E R I A  E N  G E N E R A L

Avd. Santa Coloma, 81-83 · AD 500 Andorra la Vella  · (Principat d‘Andorra) · T. 803 725 - F. 823 380 · info@pons.ad 
www.pons.ad 

Av. Tarragona · Magatzems Terra Vella · Andorra la Vella
(Pt. d’Andorra)  · t 828 115 · f 867 672 · principal@andorra.ad

Electricitat en general
Domòtica

Xarxes informàtiques
Il.luminació amb LED

Gas Industrial i domèstic

Calefacció elèctrica
Sistemes de seguretat

Alarmes
CTTV

Extintors

Av. Les Escoles, 31 - 3r, A - local 22
AD700 Escaldes-Engordany

Tel. 809 527 - Fax 863 863 892 - piman@piman.ad 
www.piman.ad  



La principal preocupació de la propietat a l’hora de crear un club de billar era que el local fos perfectament 
insonoritzat, que el picar de les boles amb el tac, entre elles o amb el terra, no pogués molestar els 
veïns, ni tampoc afectés la concentració necessària dels jugadors. A partir d’aquí, el nou local transporta 
l’essència dels tradicionals clubs de billar de Rússia a Andorra: les taules de joc s’han fabricat al país eslau, 
els llums que les il·luminen també, moqueta vermella i parets que simulen la pedra vista combinades amb 
fusta.

Club de billar rus

Lleure 
amb atmosfera relaxant 

per redaCCiÓ · FOTOs : ÒsCar llauradÓ
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cal. el terra és cobert amb moqueta 
vermella ignífuga, les parets estan 
revestides amb fusta a la part bai-
xa, buscant el color més proper al 
de les taules de billar russes, i paper 
que simula la pedra vista. la barra 
del bar està feta expressament i re-
presenta la continuació de l’arram-
bador que volteja les parets. 

la il·luminació és tota feta amb 
led. els llums que il·luminen les 
taules de joc han vingut de rús-
sia, dissenyats expressament per 
complir aquesta funció, i la resta 
d’aplics s’ha buscat que seguissin 
la mateixa línia estètica. els que 
serveixen per il·luminar la zona del 
bar s’han fet expressament, igual 
que els focus que il·luminen l’es-
pai al voltant de la paret de la zona 
de joc s’han hagut de dissenyar 
per aconseguir feixos de llum més 

tancats que els que ofereixen els 
led que coneixem per evitar que 
la llum interferís en la il·luminació 
perfecta de les taules de joc que 
ofereixen els llums russos.

un altre dels grans reptes d’aquest 
nou local ha estat dissenyar i cons-
truir una sala de fumadors interi-
or, dotada d’un sistema d’extracció 
de fums i aportació d’aire temperat 
de l’exterior. així mateix, també 
s’ha fet una sala privada, amb una 
taula de joc, en la que s’ha buscat 
prioritzar el confort i la privacitat 
del jugador.

el conjunt constitueix un local 
molt diferent als que estem acos-
tumats al país.

>>>El local també compta amb magatzem, despatx, lavabos i una sala de taquilles on els jugadors poden desar els 
tacs i altre material personal, un espai per fer punteria amb dards i una zona de bar

>>>Les 
instal·lacions, 
de seguretat, 
elèctrica, 
lampisteria, 
calefacció, 
etcètera, són 
totes noves.

en començar el projecte, el local 
era buit, amb el formigó a la vis-
ta. després de fer els estudis cor-
responents, es va aïllar completa-
ment l’acústica. el terra està cobert 
amb làmina antiimpacte; les parets 
compten amb placa de guix lami-
nat i llana de roca; i el sostre està 
compost per guix i llana de roca, 

suspensions amb antivibratoris i 
material fonoabsorbent, muntat 
formant un sostre registrable que 
facilita, si fos necessari, el canvi de 
distribució o la multifuncionalitat 
del local.

després, seguint les indicacions de 
la propietat, s’ha anat vestint el lo-
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Construccions Pujal
Bac Arquitectura
Piman



Industrials col·laboradors Billar Joseff Industrials col·laboradors Billar Joseff

Ctra. de la Comella
Ed. Encorces, planta 4

local 2-3 · AD500 Andorra la Vella
Tel. 820 720 · Fax 820 723

info@fusteriamario.com
www.fusteriamario.com

MOBLES D’ESTIL ANDORRÀ FETS A MIDA

Av. Tarragona · Magatzems Terra Vella · Andorra la Vella
(Pt. d’Andorra)  · t 828 115 · f 867 672 · principal@andorra.ad

Renovació d’espais

Reformes integrals, ens ocupem de tot
Av. Les Escoles, 31 · 3r, A · local 22
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. 809 526
reforma@andorra.ad

Av. Les Escoles, 31 - 3r, A - local 22 - AD700 Escaldes-Engordany
Tel. 809 527 - Fax 863 892 - piman@piman.ad

www.piman.ad  

Electricitat en general . Domòtica . Xarxes informàtiques
Il.luminació amb LED . Gas Industrial i domèstic

Calefacció elèctrica . Sistemes de seguretat
Alarmes . CTTV . Extintors

CONSTRUCCIONS PUJAL,SA

C. de Lòria, 1
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel. 741 000 · Fax 741 001
cpujal@andorra.ad



ESPECIALISTES EN TOT TIPUS DE PAVIMENTS

Ctra de la Comella, 41. Edifici Encorces · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920
Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad

Industrial col·laborador del Club de Billar Rus

Més de 60 anys 1951-2015

1968

2015



L’edifici del carrer Doctor Palau número 48 de Sant Julià de Lòria estrena una segona pell. 

Una pell nova, feta de formigó polímer que el protegeix de l’exterior, li dóna un aire més 

modern i més lluminositat. Aquesta segona pell li permet un estalvi energètic superior al 

50% i li evita els danys que poden causar les filtracions d’aigua. L’operació s’ha fet generant 

les mínimes molèsties possibles als llogaters, doncs la major part de les actuacions s’han 

fet des de l’exterior i només s’ha entrat als habitatges per canviar les finestres, una actuació 

relativament ràpida, de la qual es pot dir que la majoria dels habitants no se n’han adonat. 

Alhora, s’ha aprofitat per reformes interiors als pisos desocupats.

EDIFICI A SANT JULIÀ DE LÒRIA

Segona pell
PER REDACCIÓ · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ
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L’objectiu principal era “aïl lar l’edif ici 
habitat sense molestar 
ningú”, explica l’arquitecte 
responsable dels treballs, 
Pere Espuga, o si  més 
no, molestant el menys 
possible. Per això es va 
escoll ir  l’opció d’aplicar 
una segona pell  a sobre 
la façana preexistent , una 
solució ja assajada en altres 
ocasions. Concretament, 
s’ha aplicat un revestiment 
de formigó polímer –una 
pedra artif icial altament 
resistent i  l leugera-, 
col·locant un gruix de 
l lana de roca –que serveix d’aïl lant- i  deixant 

entre la façana nova i  l’antiga una cambra 
d’aire. Així,  a més d’estalvis 
energètics importants, evita les 
f i ltracions d’aigua i  els danys que 
aquestes poden causar en parets 
i  estructura. 

Per millorar encara més 
l’eficiència energètica de l’edif ici 
també s’han canviat les f inestres 
i  les caixes de persianes. 
Les noves són fetes de PVC i 
vidres amb cambra, amb un 
bon rendiment energètic. Així 
es redueixen encara més els 
ponts tèrmics i  s’aconsegueixen 
estalvis energètics de més del 

50%. Per dir-ho d’una altra manera, de 

la nova pell 
permet 
modernitzar 
el llenguatge 
arquitectònic 
de l’edifici

>>> S’ha aplicat un revestiment de formigó polímer –una pedra artificial altament resistent i lleugera-, col·locant 
un gruix de llana de roca –que serveix d’aïllant- i deixant entre la façana nova i l’antiga una cambra d’aire
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tenir la calefacció funcionant al 100% a 
deixar d’encendre-la, segons explica Espuga 
l’experiència d’alguns l logaters. 

Més enllà de l’eficiència energètica, la nova 
pell  permet “modernitzar el l lenguatge 
arquitectònic de l’edif ici”.  Les peces de 
formigó polímer de dos colors es combinen, 
igualant i  uniformitzant el l lenguatge de la 
façana, creant l’efecte d’un edif ici  menys 
tancat i  amb obertures més grans. A les 
balconades, la paret s’ha pintat de color 
vistós, contribuint a donar caliu i  l luminositat 
en un carrer relativament estret , gris i  fosc.

Aprofitant els treballs a la façana, la propietat 
ha renovat els pisos desocupats. En aquests 
s’han reformat cuines i  banys, s’han canviat 
els radiadors i  la i l· luminació, s’ha posat 
gres porcellànic al terra i  s’han pintat els 
paraments verticals, dotant aixì  d’una “pell 
interior nova” els habitatges reformats.

ARQUITECTE: Engitec / Pere Espuga Sorribes
CONSTRUCTORA: Construccions Llesui



Industrials col·laboradors edifici a Sant Julià de Lòria

C/ Camp Bastida, edifici Armengol, 4 · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella
Tel. +376 807 770 · Fax +376 828 185 · serralleria@serralleriajoan.com

FINESTRES: ALUMINI · FERRO · INOX · PVC · FUSTA
PORTES I AUTOMATISMES  //  SERRALLERIA EN GENERAL

INDUSTRIAL COL·LABORADOR 
EDIFICI SANT JULIÀ

LA FINESTRA TÈRMICA DEL FUTUR

engitec@engitec.ad
www.engitec.ad

T. 802 000 · F. 802 009 · Bonaventura Armengol, 10 · Despatx 234 · AD500 Andorra la Vella 

ARQUITECTURA
- Projectes d’arquitectura
- Projectes d’urbanisme
- Planejament derivat (plans parcials)
- Taxacions i peritatges
- Divisions horitzontals
- Millora del control climàtic passiu 
dels edificis

ENGINYERIA CIVIL
- Estudis i projectes:

· Infraestructures viàries
· Estructures d’edificació
· Obra civil

- Geotècnia
- Estabilitat de talussos i vessants
- Fonamentacions especials

ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS
- Sostenibilitat i energies renovables

· Geotèrmia
· Aerotèrmia alta/baixa Ta

· Energia solar fotovoltaica i tèrmica
· Biomassa, pèl·lets i estelles

- Estudis eficiència energètica
- Electricitat, domòtica

- Climatització, lampisteria
- Gas
- Seguretat contra incendi
- Sistemes de seguretat
- Audiovisuals
- Sanejament, depuració

Av. Sant Antoni 66, 1r, despatx 1 · AD400 La Massana · T. 839 440  ·  F. 839 441 · info@llesui.com www.llesui.com

CONSTRUCCIÓ · REHABILITACIÓ · PROMOCIÓ

CONSTRUCCIONS
llesui,S.L.

Empresa constructora edifi ci a Sant Julià de Lòria



Industrials col·laboradors edifici a Sant Julià de Lòria

Carrer Pobladó, 37 · Naus Cortés núm. 3 · AD500 Santa Coloma · Andorra  · Tel. 811 356 - Fax 863 398 · fito@andorra.ad

aigua
climatització
electricitat
integració de sistemes

T +376 346 271
instalacions@prodomo.ad

EXPERIÈNCIA EN FAÇANESEXPERIÈNCIA EN FAÇANESEXPERIÈNCIA EN FAÇANES

Ctra de la Comella, 41. Edifici Encorces · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920
Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad

Industrial col·laborador Rehabilitació Edifici Plaça de Calonge/Sant Antoni de Sant Julià de Lòria
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Amb l’aïllament 
tèrmic, l’entorn serà 
menys dependent 
d’energia, més net 
i sostenible i més 
respectuós amb 
el medi ambient
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Què éS SATE I pER A Què 
SERvEIx? 

Sistema per al revestiment 
exterior de façanes, que 
incrementa l’aïllament tèrmic 
dels nostres edificis, aconseguint 
així: 

•	 Reduir les factures 
energètiques.

•	 Augmentar el confort del seu 
interior.

•	 Millorar la seva qualificació 
energètica. 

•	 Reduir la formació de fongs a 
l’interior de l’habitatge.

•	 Sense molèsties: s’aplica 
íntegrament a l’exterior.

L’energia més neta és 
la que no es consumeix

La majoria de les edificacions no compleixen les exigències 
mínimes d’Estalvi Energètic.
La dependència de fonts energètiques externes, l’increment 
imparable del seu preu i la necessitat de viure d’una forma 
confortable però sostenible són raons per provocar un canvi de 
mentalitat.

MuNTATGE COL·LOCACIÓ pERFIL: alçada sòcol, peces d’unió i separadors. FIxACIÓ DE pANELLS AMB EL MORTER 
ADHESIu: aplicar el morter directament al panell aïllant i col·locar correctament (alternant a les cantonades). 
FIxACIÓ MECÀNICA AMB ANCLATGES. REFORÇ DE puNTS: perfils de cantonada de pvC reforçats amb malla de fibra 
de vidre i reforç de forats a 45º. ExECuCIÓ DE LA CApA DE REFORÇ: a) estendre una capa base de 2-3 mm de morter 
adhesiu, b) estendre la malla sobre la base fresca; i c) estendre sobre la malla una altra capa de morter 1-2 mm i 
deixar la superficie el més llis i uniforme possible. ApLICACIÓ DE L’ARREBOSSAT DECORATIu: a) imprimació de la 
capa de reforç; i b) execució de l’arrebossat final

AvANTATGES DEL SISTEMA AÏLLAMENT DE 
FAÇANES

1. Econòmics: 
· Reducció de fins un 50% en les seves factures.
· Aïllant per l’exterior, no reduïm la superfície útil de 
l’habitatge.
· Obtenció d’ajudes i subvencions concedides a 
obres de millora de l’envoltant tèrmic dels edificis 
(*pla RENOVA del Govern d’Andorra).

2. Habitabilitat i benestar: 
· Millora la sensació tèrmica.
· Durant la instal·lació no es destorba als habitants 
de l’habitatge, ja que és exterior.
· S’eviten les condensacions a l’interior de 
l’habitatge (fongs i bactèries).
· Transformació de l’aspecte exterior de l’edifici.

3. Raons tècniques: 
Eliminació de ponts tèrmics, compliment del CTE 
(Codi Tècnic de l’Edificació).
Especialment recomanable per a façanes amb 
problemes de fissures i esquerdes.

4. Medi ambient: 
Menor consum energètic, reducció de les emissions 
de CO2 i un estil de vida més respectuós amb el 
medi ambient.

 
 

 

 

ABANS 
Habitatge	amb	un	
aïllament	deficient.	
Baixa	qualificació	
energètica	i	consums	
elevats.	

DuRANT 
Sense	molèsties	per	als	
seus	propietaris.	

DESpRéS 
Habitatge	aïllat.	Millora	
la	seva	qualificació	i	els	
consums	energètics.

consums

propietaris.propietaris.propietaris.

PANELL	EPS

MALLA PRIMER

MORTER	ADHESIU MORTER	ACRÍLIC

D
EC

O
R

A
M

A
PI

N
TU

R
A 

&
 D

EC
O

R
A

C
IÓ

El confort de la llar es 
construeix des de fora

SiStema d’aÏllament tèrmic exterior

>
> DECORAMA  FAÇANES

T 348 777 
L’Hort de Godí, Edif. 

Tintorell, àtic 1a
AD200 Encamp

Andorra
decorama@andorra.ad

F 834 764
www.decorama-andorra.com

DECORAMA FAÇANES



La unió de 
les virtuts fa 
la força

NOVA OFICINA

Av. de Rouillac, 15-17 BAIXOS
AD 200 ENCAMP
Principat  d’Andorra
vagontrans28/@gmail.com

T +376  344700
T +376  322534

TRANSPORT DE MATERIALS I MERCADERIES
LLOGUER DE MATERIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ

Des de l’any 
2000, vagon-
trans es dedi-
ca al transport 
de materials i 
de mercaderi-
es, i ara també 
inclou en el 
seu catàleg de 
serveis el de 
lloguer de ma-
quinària per a 
la construcció, 
com poden 
ser compres-
sors, torres de 
llums o tan-
ques d’enco-
frats, entre 
altres. Així mateix, també lloga 
conjunts prefabricats de tot ti-

pus i de totes 
les mides, i 
per a diferents 
usos.

D’altra ban-
da, l’equip 
jove i dinàmic 
que conforma 
V a g o n t r a n s 
estrena lo-
cal nou, més 
ampli i còmo-
de, on poden 
prestar una 
millor aten-
ció al client. 
Aquest local es 
troba al núme-

ro 22 de l’avinguda de Rouillac, 
a Encamp.

Allà s’hi col·loca un conjunt de ca·
setes prefabricades especials, amb 
parets de vidre i amb una distribució 
especial –alguns dels mòduls es col·
loquen en alçada–, per configurar 
així un balcó amb vistes al circuit, 
des d’on els aficionats a les proves de 
velocitat sobre gel poden gaudir de 
la competició sense patir les baixís·
simes temperatures que es registren 
al circuit.

Després de 15 anys transportant materials i mercaderies, 
Vagontrans ha obert una línia de negoci nova: el lloguer 
de maquinària i de conjunts prefabricats, un servei dirigit 
principalment al sector de la construcció. A més, també estrena 
local on atendre els clients, més ampli i còmode.

ServeiS per a 
la conStrucció

VAGON TRANS

Un exemple especial dels serveis 
que presta Vagontrans el trobem 
al circuit del Port d’Envalira amb 
les GSèries i el Trofeu Andros. 

caSeteS prefabricadeS



Taller: 
Ctra. la Comella, 41
ed. Encorces, 2n nivell
ANDORRA LA VELLA
Telefòn: 86 42 01
Fax: 86 42 07
artividre@andorra.ad

www.artividre.com

Fabricant ofi cial del Club Kömmerling

Vivenda efi cient 
amb fi nestres de Club KÖMMERLING 
a Sant Julià de Lòria Sistemes de fi nestres

S’ha posat en marxa la construcció d’un 
habitatge efi cient a Sant Julia de Lòria. 

Les fi nestres d’aquesta casa sostenible de baix consum 
energètic porten incorporades fi nestres amb sistemes 
KÖMMERLING, les quals han estat fabricades per Art i 
Vidre Meritxell, fabricant ofi cial de Club KÖMMERLING

S.L.U.

INDUSTRIES MONSOL S.L.U.
Avd. Santa Coloma 35 (davant OPEL)
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
Tel. (376) 828 696
Fax (376) 862 019
monsol@andorra.ad
direcció@monsolpublicitat.com  

L’HI PRESENTAREM
EL PROJECTE I PRESSUPOST 

ADAPTAT AL SEU GUST 
I NECESSITATS

Demani’ns informació 
sense cap compromís 



Ja fa uns quants anys que Grandvalira construeix un hotel iglú. Sempre ha comptat amb la col·laboració 
d’artistes per decorar-ne les sales i les habitacions, però aquesta temporada s’ha apostat pels artistes 
del país. Mitjançant un concurs, el domini esquiable va escollir els privilegiats que s’encarregarien 
de treballar la neu per fer-ne escultures i dibuixar les parets, que mostrarien el seu art als múltiples 
visitants de l’Iglú Hotel. Aquests han estat Eve Ariza, Joan Canal, Roger Mas, Mònica Armengol, Ahmed 
Keshta i Àlex Fernández, ex-resident. 

per reDACCIÓ · FOTOS : GrANDVALIrA

HOTeL IGLU GrAU rOIG · GrANDVALIrA

Obres canviants i efímeres
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Tot està fet de neu. I amb el pas del 
temps, tant l’iglú com les obres van 
canviant fins que acaben desaparei-
xent amb l’arribada de la primavera 
i l’estiu. La idea que havien de ser 
obres temporals ha inspirat els artis-
tes. per exemple, Joan Canal ha fet un 
seguit d’engranatges de rellotge per 
marcar el pas del temps; Keshta ha 
creat grandalles, igual que rodríguez 
ha estampat motius florals, “simbo-
litzant la flora que espera la fosa de 
l’iglú per renéixer”; Ariza ha creat 
tot de globus de diàleg amb punts 
suspensius per representar el silenci 
que transmet la neu i perquè cada 
visitant pogués fer-se la seva història 
dins l’iglú. 

“És molt curiós veure com cadascun 
ha anat desenvolupant les seves 
idees”, comenta prisca Llagoste-
ra, responsable de l’Iglú Hotel de 
Grandvalira, que assegura que tots els 
artistes s’han mostrat entusiasmats i 

amb ganes de repetir la temporada vi-
nent. per a ells ha estat tot un repte: 
s’han hagut d’adaptar a un material 
amb el qual havien treballat poc o 
gens anteriorment, a treballar amb 
temperatures que oscil·len entre els 0 
i els -3 ºC, sota la pressió del rellotge 
i amb la companyia dels constructors 
de l’iglú carretejant neu, els indus-
trials fent les diferents instal·lacions, 
etcètera. La veritat és, però, que “van 
trobar-ho més fàcil del que es pensa-
ven”, comenta Llagostera, 
que assenyala que una 
de les coses que més els 
va agradar de treballar la 
neu va ser la gran gamma 
de textures que es poden 
aconseguir.

els artistes van comen-
çar a treballar a l’iglú al 
desembre, i els treballs es 
van allargar fins a mitjans 
de gener. Les obres 

s’anaven fent a mesura que avança-
va la construcció de l’iglú. A partir 
d’aleshores han estat els encarregats 
de la construcció els que més feina 
han tingut, doncs l’iglú s’ha d’anar re-
fent dia a dia, eixamplant les portes i 
refent els llits –que es van empetitint 
i caient a mesura que es va fonent la 
neu–, recobrint les parets exteriors 
amb neu nova, etcètera. Una feina 
artesanal i que segons Llagostera té 
molta relació també amb l’escultura.
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ARGUMENT PER SILENCI 
Aquesta habitació de l’hotel iglú s’inspira en el silenci 
de la neu, i en el nostre.  Aquest, estretament lligat a la 
intimitat de l’habitació de l’iglú, ens convida a (...) 
D’alguna manera, les bafarades ens transporten a dins 
d’un còmic, fent-nos en partícips. 
Que cadascú ho interpreti 
com millor li sembli/*** 

EvE ArizA 

Cold Stones  
La idea sorgeix del riu Valira, com 
queden esculpides tot al llarg 
del curs multitud de pedres que 
van trobant el seu encaix i van 
quedant col·locades en harmonia 
amb un sistema natural però, 
al mateix temps, d’una precisió 
fascinant… 

AhmEd KEshtA

Compte enrere  
... El temps dicta la llei, un cop comences l’obra es posa 
en marxa un cronòmetre de marxa enrere que compta 
els minuts, els dies i les hores fins a la desaparició de la 
mateixa. Per simular el pas del temps he triat 
els engranatges per posar de rellevància 
la tecnologia, moltes vegades invisible 
però fonamental i necessària...

JoAn CAnAl 

Diu la llegenda...  
... que Carlemany va trepitjar terra andorrana de nit. Ell i el seu 
exèrcit, es van aturar a dormir a la vora d’un llac. I li va cridar l’atenció 
una argolla d’argent que hi havia a tocar del llac i hi va lligar el seu 
cavall. La llegenda ens diu que les nits de Sant Joan, sempre que 
coincideixin amb lluna vella, a la mitjanit en punt apareix 
una lluentor al fons del llac en forma d’argolla 
que il·lumina la cara dels presents...

mòniCA ArmEngol
& rogEr mAs 

La vida amb espera La vida amb espera 
.He decidit esculpir aquestes flors .He decidit esculpir aquestes flors 
a les parets vista la manca de vida a les parets vista la manca de vida 
vegetal a l’hotel, i que precisament vegetal a l’hotel, i que precisament 
es troba just a sota, a l´espera… es troba just a sota, a l´espera… 

Àlex Fernandez Àlex Fernandez 



PORTES DE VIDRE AUTOMÀTIQUES

farmàcies, supermercats, hotels, benzineres, 
rehabilitacions i particulars

Solucions globals d’accés ideals per a: 

DISTRIBUÏDOR / SERVEI TÈCNIC OFICIAL
POSTVENDA, MANTENIMENT, RECANVIS

AV JOAN MARTÍ, 127 · AD200 ENCAMP  

T +376 731 590 · siep@andorra.ad

SERRALLERIA INDUSTRIAL EL PORTUGUÈS
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MAPESA
Desviació de l’Obac anomenat
Terra de les Costelles
AD200 ENCAMP
PRINCIPAT D’ANDORRA 

andorra@mvmapesa.com 

LLOGUER DE BASTIDES

T
724 206
339 850
353 522

MAPESA
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Espai 
de lleure

Les cuines sempre han tingut un gran protagonisme dins les 
nostres llars. Les funcions que compleixen són diverses. La 
primera és obvia: dota la llar d’un espai on preparar els aliments 
i elaborar-los. Es pot dir que ens alimenta. Antigament era el 
lloc de reunió de la família, a la vora del foc i amb les olles com 
a centre. Encara que amb el pas del temps les nostres cuines 
hagin canviat moltíssim (del foc a terra a la vitroceràmica), i 
potser algun temps han deixat a la sala ser el lloc de reunions, 
avui en dia recuperen aquesta funció. Finalment, en l’actualitat 
sovint esdevenen un espai de lleure, doncs cada vegada són 
més les persones que volen aprofi tar el temps lliure per cuinar, 
experimentar amb els gustos i provar creacions noves. Pensant 
en les múltiples funcions de les cuines, els experts del sector 
del mobiliari de cuina ens presenten seguidament les seves 
novetats.

DOSSIER CUINES
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de l’enginyeria i no només del 
disseny. Aquesta cuina està feta 
amb fusta massissa de noguera 
combinada amb alumini, jugant 
amb colors llisos i neutres. Els 
interiors dels mobles s’adeqüen a 
les necessitats personals de cada 
client, amb un lloc per a cada cosa 
i on cada cosa té el seu lloc, grà-

cies a les divisions que permeten 
una organització precisa. 

Pensant en que cada vegada es 
tendeix a espais únics i a eliminar 
les separacions arquitectòniques, 
aquesta cuina està equipada amb 
un vidre especial que separa la 
zona més pròpiament de treball a 
la cuina de l’espai que completa la 

cuina i que sovint és espai de con-
vivència, on es passen bons mo-
ments amb la família i els amics 
al voltant d’un bon àpat.

Tot plegat fa que cada cuina 
P’7350 sigui única i que el seu 
propietari en gaudeixi i n’aprofiti 
fins l’últim centímetre, fins l’úl-
tim detall.

Una cuina per viure 
Tot cuina presenta el nou model P’7350 de Poggenpohl, dissenyat conjuntament amb Porsche 
Design Studio. Es tracta d’una cuina pensada per viure-la, versàtil i adaptable a qualsevol espai 
i a les necessitats de cadascú. Feta amb materials de primera qualitat, en colors neutres, i en la 
que es cuida fins l’últim detall. El seu disseny posa l’accent en les línies horitzontals i verticals, 
reinterpretant les línies clàssiques de la cuina, i que desprenen lleugeresa creant un ambient 
agradable per treballar però també per viure-hi.

TOT CUINA

Tot Cuina s.l.u
Poggenpohl / Mobalpa Andorra

Adreça

Carrer De La Grau 11/13
Edifici Alianó
AD500 Andorra La Vella

Contacte

Tél. : (+376) 86 16 87
Fax : (+376) 86 24 90
totcuina@andorra.ad

Disseny “Marc Cobo”



Les cuines Varenna presenten 
una gran amplitud de modelatge, 
que permet compondre cuines 
molt interessants de dissenys 
clars i moderns. Aquestes carac-
terístiques permeten crear cui-
nes a preus ajustats i complint 
les necessitats de cada usuari, 
amb tots els detalls.

Poliform ha fet de la recerca con-
tínua de la qualitat la seva mis-
sió, renovant les propostes per 
interpretar sempre de la millor 
forma possible els estils de vida 
i les tendències més contempo-
rànies. 
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Triedre incorpora una marca nova al seu catàleg de cuines. Es 
tracta de Varenna, que properament exposaran a la botiga. 
Aquestes són cuines d’alt nivell i que presenten una relació 
qualitat-preu molt interessant. Varenna és la marca de cuines de 
Poliform, una de les empreses més significatives dins el sector 
del mobiliari de qualitat i del disseny.

Cuines d’alt nivell
TRIEDRE PRESENTA VARENNA BY POLIFORM

C. de Pau Casals 2, bloc C · AD500 Andorra la Vella
T 80 27 27 · F 82 90 05 · info@triedre.ad
www.triedre.ad

MOBILIARI  ·  INTERIORISME
PRESENTA:
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Av. de les Escoles, 17
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. 867 483 · Fax 867 493
sistemacuina@andorra.ad

La cuina com un 
espai natural.

Aquesta cuina de disseny, que 
respecta el passat i conviu per-
fectament amb el present, es 
caracteritza pel seu emmar-
cat, que realça les formes i els 
volums de forma depurada. 
L’obertura de portes i calaixos 

es facilita amb tiradors d’acer 
que s’integren a la perfecció, 
desapareixent de la vista. A 
més, es pot optar per un siste-
ma d’obertura electrònic, que 
permet accedir a l’interior del 
moble amb una lleugera pres-

sió a qualsevol zona de la porta. 
Per tancar, només cal prémer el 
botó situat al lateral, i la porta 
es tanca suaument. I els inte-
riors proporcionen una orga-
nització perfecta amb un tacte 
molt agradable i càlid.

>>>Els acabats es poden escollir entre tota la gamma de laques i combinar-les amb laminats llisos o de diferents 
textures, així com també amb fustes nobles. Les prestatgeries a la vista també combinen amb els espais sòlids, 
alleugerint l’aspecte de la cuina, i permeten un accés ràpid als objectes d’ús diari.

Elegància i comoditat 
Sistema Cuina presenta el nou model SoHo de DICA, una cuina inspirada en l’estil de vida urbà i 
cosmopolita de Nova York. En aquesta, els electrodomèstics s’integren de tal manera que no es 
renuncia a una estètica acurada. Darrere les portes i els calaixos, que semblen no existir en tenir 
els tiradors ocults a la vista, s’organitza perfectament tant el rebost com els utensilis de cuina. 

SISTEMA CUINA

 
 

             

menjador

cuina

bany

Centre Comercial Illa Carlemany Escaldes-Engordany



VELA
DESIGN 
DANTE BONUCCELLI

www.gea.ad

GARANTIA 
SEGURETAT 
SOLUCIONS

AL VOSTRE ABAST

GEA CASA
Carrer Prat de la Creu, 29-39
AD500 Andorra la Vella
T 72 12 12 · F 88 50 84
gea@gea.ad

CUINES CREATIVES
IL·LUMINACIÓ

ELECTRODOMÈSTICS

CUINES I BANYS

DOMÒTICA

La tecnologia emprada és d’avantguar-
da i utilitza diferent materials, equili-
brant les tensions i dissenyant propor-
cions noves. Igualment, inclou detalls 
tècnics especials, com un mecanisme 
original que permet amagar les portes 
dins l’armari i deixar la prestatgeria a 
la vista –són portes escamotejables–, 
afavorint la comoditat i la llibertat de 
moviments del cuiner.
Per disposar de la màxima capaci-
tat d’emmagatzematge, els sòcols 
són més baixos de l’habitual, cre-
ant armaris més grans, i diferents 
mecanismes permeten arribar amb 
total comoditat a tots els racons in-
accessibles de la cuina. Els interiors 
compten amb acabats d’acer inoxi-
dable.
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Aprofitar 
l’espai al màxim

GEA presenta el nou model VELA de DADA, una cuina clàssica 
renovada pel dissenyador Dante Bonuccelli. Aquesta cuina es 
caracteritza per unes línies clàssiques però amb proporcions noves. 
En destaquen les portes de tan sols 13 mil·límetres de gruix, primes 
fins al punt de la imperceptibilitat, però de gran resistència gràcies 
a la làmina metàl·lica que les vertebra. Els sòcols més baixos de 
l’habitual i els diferents mecanismes que s’integren als armaris 
permeten aprofitar al màxim l’espai de la cuina, fins i tot aquells 
racons inaccessibles.

GEA / DADA

La cuina VELA de DADA és modulable 
i s’adapta als diferents espais i 
necessitats de cada usuari

Els taulells presenten línies 
superposades que dissimulen la 
tecnologia de fabricació i la vista 
general és la d’una cuina llisa i neta, 
sense sortints i on els tiradors queden 
perfectament integrats al moble
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El  model  Orlando-K /  Luna-
K presenta  combinacions de 
materia ls  molt  actuals .  Por-
tes  acr í l iques  de gran bri-
l lantor,  en tonal itat  blanc 
magnòl ia ,  i  una decoració 
de fusta  d ’auró de munta-
nya amb vetes  horitzontals . 
Mobles  baixos  sense t i rador 
i  prestatgeries  amb paret  de 
panel l  a l  darrere ,  sobre  a l 
ras  amb la  mateixa  tonal itat , 
creen un bloc  de cuina tan-
cat .  Per la seva banda, l’Orlan-

do-K/ PUR-FG-K presenta líni-
es rectes, puristes i modernes. 
Les portes lacades de gran 
brillantor, en tonalitat blanc 
neu resplendent, porten go-
les bisellades ergonòmiques, 
en comptes de tiradors visi-
bles. La seva estètica, amb un 
alt grau d’exigència, continua 
a l’espai interior dels mobles. 
En aquesta, els electrodomès-
tics s’integren a les columnes, 
a una alçada de treball ade-
quada per a l’esquena.

Per als amants de la cuina 
Riba presenta els models nous de cuines Leicht, unes cuines d’alta qualitat i espectaculars. 
Concretament són les del model Orlando-K, que presenten formes i materials molt actuals. 
Leicht fa més de 80 anys que treballa creant cuines innovadores, tant a nivell de disseny com de 
productes, buscant la màxima funcionalitat, i exclusives, pensades per satisfer els desitjos dels 
usuaris. Els amants de les cuines poden sentir-se realitzats amb Leicht, que no posa límits a les 
planificacions individuals, els mòduls flexibles fan que es pugui desenvolupar la cuina d’acord amb 
les idees personals de cada client.

RIBA

>>> Els armaris pensats, també 
sense tiradors, s’endrecen formant 
una superfície llisa.

Totes elles es converteixen en el 
punt central de la vida domèstica, 
on es reuneix la família i on els 
convidats es troben a gust. 



Mou-te amb els temps

CLÀSSIC, EN UNA COMPOSICIÓ NOVA

CUINA PER A UNA NOVA ÈPOCA
Compondre és un art, i això també s’aplica al disseny d’interiors. Tenint present aquest concepte, SieMatic 

col·labora amb dissenyadors reconeguts internacionalment per desenvolupar idees de planificació d’espais per a la col·lecció Classic, 
les opcions de la qual superen àmpliament el disseny tradicional de les cuines i estan molt obertes a la interpretació. Aquestes idees fan possible 

jugar amb els estils i utilitzar elements de disseny aparentment contradictori en un conjunt harmoniós, pel delit de tots els que cerquen 
combinacions elegants entre els valors antics i els nous. Deixa’t inspirar de nou: www.siematic.com

CUINES COMELLA SIEMATIC
Prat de la Creu, 105    AD500 Andorra la Vella    T 81 21 09    F 82 34 58    info@siematic-cuinescomella.com

www.siematic-cuinescomella.com

Assessorament competent i planificació professional per a la cuina.
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Pintura decorativa
DECORAMA PINTURA I DECORACIÓ

Amb la pintura decorativa s’aconsegueix 
donar un toc original als espais, pel que en 
decoració es tendeix a enriquir els paràmetres 
amb acabats de pintura molt especials. Són 
molt variades les possibilitats i tècniques per 
escollir.

A Decorama,  estem especialitzats en treballs de 
pintura decorativa: habitacions infantils, murals, 
locals comercials, pintures texturitzades...
Li oferim la possibilitat de decorar qualsevol espai 
de casa o negoci amb la nostra amplíssima gamma 
de Tècniques de Pintura Decorativa.

PER Què DECORAMA PINTuRA I DECORACIÓ? 
La més alta varietat de tècniques i serveis.
Utilització de matèria primera i productes de 
primera qualitat i marques líders.
Capacitat de resposta ràpida i eficient.
Ús de tecnologia avançada en màquines i eines. 
Empresa de pintors/decoradors especialitzats. 
Mà d’obra pròpia i qualificada. 
Pressupost i garantia per escrit.

Un equip de professionals 
que ens ofereixen 
decoració, creativitat, 
responsabilitat, 
innovació.

Rehabilitació: FAÇANES l art de viure

Els tEmps han canviat

Actualment, quan necessitem els serveis d’una 
empresa de pintura, esperem un equip de 
professionals que ens ofereixi decoració, creativitat, 
responsabilitat, innovació. pER aiXÓ avui nEcEssitEm 

DEcoRama 

DEcoRaciÓ D’alt nivEll

DEcoRama treballa sempre amb personal qualificat: 
tractaments i embelliment de parquets, estucats 
venecians, tècniques decoratives d’avantguarda...

DECORAMA
PINTURA&DECORACIÓ

T 348 777L’Hort de Godí, Edif. Tintorell, àtic 1a · AD200 Encamp · Andorra · decorama@andorra.ad · F 834 764

Molt més que donar
unes mans de pintura... 
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Abans, les coses eren més complica-
des. Quan compraves un programa 
informàtic, algú havia d’instal·lar-lo, 
provar que funcionava, aprendre a 
utilitzar-lo i anar comprant actualit-
zacions. Només les grans corporaci-
ons podien tenir els últims avenços 
en software, però les PIMES no teni-
en cap possibilitat.

Amb l’arribada del Cloud Computing 
les coses canvien. Ara ja no es neces-
sita un especialista en l’empresa que 
instal·li i actualitzi les aplicacions de 
hardware i software: només amb un 
clic s’obté aquesta instal·lació. També 
s’ha acabat l’haver d’estar utilitzant 
l’equip de l’oficina per poder treba-

llar-hi. Utilitzant 
una apli-

cació al núvol només cal tenir accés a 
Internet, obrir el navegador, entrar a 
la pàgina corresponent i començar a 
treballar. Molt útil, com dèiem, per al 
treball col·laboratiu o la facturació de 
l’empresa.

Un exemple que tots coneixem és 
Gmail. Amb aquest proveïdor de cor-
reu electrònic, desapareix la figura del 
servidor que emmagatzema la infor-
mació. Tampoc és necessari comptar 
amb un equip humà especialitzat que 
resolgui els problemes que puguin 
sorgir en l’ús d’aquest: Google, com-
panyia que el va crear, s’encarrega del 
manteniment i les actualitzacions, 
integrant a més en altres aplicacions, 
cosa que abans només era possible 
per les empreses més grans.

Però no només hem de quedar en el 
pla econòmic per parlar dels bene-

ficis del Cloud Computing. La 
computació al núvol és també 

sinònim de rapidesa. S’han 
acabat els pressupostos, 

el desenvolupament, la 
contractació d’equips, 

etc. Per què ara 
molts emprenedors 
es decideixen per 
obrir una botiga 
online? Perquè 
hi ha CMS com 
WordPress, Pres-
tashop, Joomla 
o Magento de 
codi obert que li 
permeten tenir 
funcionant el seu 

negoci en molt 
pocs dies.

Moltes empreses utilitzen aquestes 
aplicacions. Cadascuna d’elles pot 
adaptar o personalitzar la plataforma, 
però sap que sempre tindrà el suport 
d’altres usuaris que l’ajudaran a resol-
dre els seus dubtes i a crear funcions 
noves.

Aquest tipus d’aplicacions són més 
estables i totalment adaptables per 
al sistema que utilitzi cada empresa. 
A les corporacions que les desen-
volupen hi treballen professionals 
altament qualificats, compten amb 
pressupostos molt grans i les infraes-
tructures són igualment importants. 
Això permet que les aplicacions que 
desenvolupen siguin més segures i 
donin menys errors.

Les últimes innovacions en Cloud 
Computing estan fent que les nostres 
aplicacions de gestió siguin més mò-
bils i compten amb més capacitat de 
col·laboració, similars a les populars 
aplicacions de consumidor com Face-
book i Twitter. Com a consumidors, 
esperem que la informació que ens 
resulta de major interès ens arribi en 
temps real; això és el que et permet 
fer també.

Un altre exemple d’aplicació al núvol 
és KeyANDCloud, software de factu-
ració online que permetrà portar el 
control de la teva empresa i mante-
nir-te al dia, és tan senzill com man-
tenir la seva vida personal a Facebook.

En definitiva, el Cloud Computing es 
presenta com l’alternativa al software 
tradicional que ens permet treballar 
des de qualsevol part del món.

Computació al núvol
El Cloud Computing (computació al núvol) és un sistema que permet obtenir serveis 
d’informàtica a través d’Internet. Els models tradicionals de software deixen pas als del núvol 

i la compra de programes informàtics, per exemple, d’edició de vídeos, fotos, textos o, fins i 
tot, de facturació estan al núvol. L’ús dels telèfons mòbils ha incidit de manera definitiva en la seva 

expansió: podem treballar en projectes col·laboratius en qualsevol lloc del món.

STO 

Practica CRM amb

Personal Training

Aplica una estratègia CRM 
a la teva empresa 
Perquè qualsevol empresa, per 
petita o diferent que sigui, 
necessita optimitzar les 
relacions amb el seus clients.

Per això hem creat

Personal Training

Som conscients de la importància 
de conèixer bé els clients.

http://smb.sage.es/personalTraining
Descarrega, practica i aplica una 
estratègia CRM. 

Un training gratuït en què 
podràs exercitar els 
continguts teòrics i 

pràctics que et proposem 
utilitzant Sage CRM des 

del primer moment i 
assistir a la Master Class 
nal de la mà d’un dels 

majors experts en el 
sector.

El teu proveïdor de 
serveis Sage a Andorra

Avinguda del Pessebre, 32, baixos
AD700 Escaldes-Engordany

+376 802 720
sto@sto.ad
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Protegir el 
Medi Ambient 

PER REDACCIÓ

Des que el projecte de l’Art de Viure va veure la llum, el medi 

ambient hi ha estat present. El respecte i la preocupació per 

protegir-lo han estat protagonistes de diverses de les seves 

pàgines, doncs aquest és una font de riquesa que cal preservar. 

El número 100 no podia ser una excepció. En les pàgines 

següents s’hi recullen diverses iniciatives que tenen com un 

dels seus objectius preservar l’entorn i minimitzar l’impacte dels 

humans sobre el medi ambient; des del foment del reciclatge 

a la neteja dels rius, des de programes per incentivar l’ús 

d’energies renovables i millorar l’efi ciència energètica a d’altres 

per renovar el parc automobilístic i reduir així les emissions de 

gasos nocius a l’atmosfera. Hi ha molts gestos que es poden 

fer en favor del medi ambient, i tots sumen i són importants, 

i són molts els que es poden fer des dels sectors vinculats a la 

construcció. Per tancar aquest dossier especial, també parlem 

dels accidents laborals del sector de la construcció, doncs la 

salut de les persones també és una preocupació.
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Es tracta, sobretot, de plàstics, 
vidres, ferralla, cartrons i por-
expans, però també de fustes, 
troncs i branques mortes, sense 
oblidar els pneumàtics, els car-
ros de la compra, els mobles, els 
electrodomèstics i la runa, entre 
altres. En global, són quantitats 
molt menors que en el passat –
dels prop de 350 quilos per quilò-
metre de l’any 2005, als 52 quilos 

per quilòmetre del 2014–, però 
encara força elevades, i en gran 
part evitables, doncs encara que 
hi hagi una part de residus que 
hagi fet cap al riu per l’acció del 
vent o de la pluja, molts hi són 
abocats per l’acció humana.

Aquest servei de neteja dels rius 
té com a finalitat extreure els 
residus sòlids que s’hi han abo-

Rius de residus
Malgrat que la quantitat de residus que van a parar al riu ha 

davallat significativament els darrers deu anys, encara se’n 

recuperen tones cada any. El 2014 es van extreure fins a 34 tones 

de residus sòlids diversos en 651 quilòmetres de riu. Això és 

un quilogram per cada 19 metres, o dit d’una altra manera, 52 

quilograms per cada quilòmetre. Tot un riu de residus.

cat o que hi han estat dipositats 
pels efectes meteorològics. Les 
tasques se centren, de forma 
habitual i per norma general, 
en els trams de fons de vall. És 
a les zones urbanes dels nuclis 
de població principals on més 
residus s’han retirat. Així, a An-
dorra la Vella s’han retirat 8.830 
quilograms de residus, el que 
és el 26% del total, i a Escaldes-
Engordany 8.140 quilos, que 
són el 24%. A Encamp se n’han 
retirat 3.910 quilograms, a Sant 

Julià de Lòria 3.790 i a Canillo 
3.610 quilograms, el que repre-
senta en global un 33% del total, 
o un 11% a cada una d’aquestes 
parròquies. Finalment, és a les 
Valls del Nord on menys residus 
ha calgut retirar: 2.900 quilos a 
la Massana i 2.760 quilos a Or-
dino.

El Govern ja ha contractat els 
serveis de neteja dels rius per 
aquest 2015. La nova campanya 
té un cost de 76.532 euros.

A Andorra la 
Vella i Escaldes-
Engordany 
s’han retirat 
17.000 Kg de 
residus del riu
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Per fabricar un 
quilo de cotó 
es necessiten 
uns 8.000 
litres d’aigua

Un gest tan senzill com portar el 
tetrabrik o la safata de la carn o 
la llauna al contenidor groc re-
presenta un gran benefici per a 
la natura i per a la societat. Per 
això les institucions realitzen 
campanyes de conscienciació 
que fomenten i incentiven el re-
ciclatge. L’any passat a Andorra 
es van reciclar fins a 1.172 tones 
d’envasos, que és un 21,7% del 
total. Aquest percentatge és molt 
proper a l’objectiu europeu del 
22,5% i del fixat pel Pla Nacional 
de Residus, del 25%; però encara 
queda molt camí per recórrer, i 
també amb altres materials.

El reciclatge d’envasos va aug-
mentar l’any passat un 6,7% en 
comparació amb el 2013, això vol 
dir que mica en mica la societat 
està cada vegada més conscien-
ciada. Però són molts els residus 
i molts els materials a reciclar. A 
més dels contenidors grocs per 
als envasos, i els també coneguts 
verd per al vidre i blau per al pa-
per, a Andorra s’hi sumen el ta-

ronja i el gris per als olis vegetals 
(els que s’utilitzen a la cuina) i el 
lila per a la roba.

Aquest darrer ha estat l’últim a 
incorporar-se en alguns punts 
de recollida selectiva del país. 
Fins ara, la roba recollida per 
associacions com Càritas, per 
a la seva reutilització sumava 
menys de 50 tones anuals, mal-
grat que s’estima que el tèxtil 
representa el 5% del total de les 
deixalles, unes 1.000 tones anu-
als que es poden reutilitzar o 
reciclar. Si tenim en compte que 
per fabricar un quilo de cotó es 
necessiten uns 8.000 litres d’ai-
gua, el benefici per al Medi Am-
bient és obvi –no cal recordar 
que l’aigua és un recurs escàs. 
A més, en el cas de la roba que 
es reculli a Andorra per reciclar 
es portarà a la cooperativa Roba 
Amiga, que promou la inserció 
de persones en situació o amb 
risc d’exclusió social. És a dir, 
que no només hi guanya la na-
tura, sinó també la societat.

Gairebé tothom coneix la certificació ISO 14001:2004, 
o n’ha sentit a parlar. És un segell d’àmbit internacio-
nal que garanteix les bones pràctiques ambientals per 
part de l’empresa que l’obté, i cada vegada és més 
exigit per part de clients, o clients potencials. Des del 
grup Altimir-Ambitècnia-Certim fa temps que oferim 
ajuda a aquelles empreses que vulguin emprendre el 
viatge de la certificació ambiental i esdevenir empre-
ses verdes. Múltiples empreses del país han confiat i 
continuen confiant en CERTIM per obtenir la certifica-
ció corresponent i mantenir-la.

El dia a dia d’una empresa interactua amb el medi am-
bient i genera una gran quantitat de residus i un consum 
important de recursos naturals.
Des de CERTIM es treballa per la implantació de la Norma-

ISO 14001 (Sistema de Gestió Ambiental) en empreses, 
ajudant a gestionar l’equilibri delicat entre la rendibi-
litat de l’empresa i la reducció de l’impacte ambiental. 
Aconseguir-ho comporta grans beneficis, evidentment 
ambientals, però també econòmics. La implantació de 
l’ISO 14001 ajuda a controlar els consums, i per tant a 
reduir les factures corresponents.

A part de disposar d’un segell com és l’ISO 14001 que 
ens certifiqui com una empresa verda, pot obrir nous 
mercats. És una porta a la buscada internacionalització i 
esdevé una carta de presentació important. La certifica-
ció ens distingeix i diferencia de la competència. A més, 
amb la major conscienciació social en relació al respecte 
amb el medi ambient, cada vegada serà més necessari 
disposar d’aquesta certificació per continuar treballant.

CERTIM és una empresa andorrana que es dedica a la 
implantació i el seguiment de normes de Qualitat in-
ternacionals (ISO 9001 i ISO 14001, principalment) que 
poden ser aplicades a qualsevol tipologia d’empresa. Va 
néixer el 2010 dins el grup Altimir-Ambitècnia, (Altimir 
Assessoria Tècnica Alimentària i Ambitècnia Assessora-
ment Ambiental i Tecnicosanitari).
Més enllà dels serveis de CERTIM, el grup Altimir-Am-
bitècnia-Certim també ofereix serveis d’assessorament 
mediambiental, gestió de residus, sòls contaminats, 

control de l’aire, contaminació acústica i altres, que 
presta des d’AMBITÈCNIA.

AMBITÈCNIA, com a Organisme de Control Mediambi-
ental acreditat pel Govern d’Andorra, compta amb un 
equip d’enginyers tècnics i superiors en matèria medi-
ambiental, responsables de certificar que l’activitat o 
la instal·lació d’una empresa compleix amb la normati-
va mediambiental vigent, davant del Ministeri de Medi 
Ambient.

Més reciclatge
Els residus són un problema per al Medi Ambient, sobretot aquells 
que per la seva composició la natura no pot descompondre –o 
triga molt temps a fer-ho–, com poden ser, entre altres, els 
plàstics; o bé suposen una font de contaminació important, com 
són els olis. 

ISO 14001:2004
ElS bEnEfICIS DE SER unA EMpRESA vERDA
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Després del seu llançament als Estats 
Units, Interface Hospitality ja compta 
amb una prestigiosa cartera de clients 
que inclou marques internacionals 
reconegudes, entre les quals des-
taquen Intercontinental, Marriott, 
Hilton i Element by Starwood. L’em-
presa Interface posa ara el seu punt 
de mira a Europa, on ja compta en el 
seu dossier amb cadenes hoteleres de 
primer nivell com Accor, Barceló, Me-
liá i Louvre Hotel, per donar un pas 
més enllà i esdevenir un referent en 
el sector hoteler. Tot i que els establi-
ments hotelers de qualitat superior i 
els hotels boutique són el seu target 
principal, qualsevol cadena hotelera 
amb intenció de crear una experièn-
cia única per als seus hostes pot bene-
ficiar-se de la marca recent llançada al 
continent europeu.

En paraules de Fernando Gabirondo, 
director comercial d’Interface Hispa-
nia: “la marca Interface Hospitality 
aprofita el know how de la companyia 
adquirit en aquest sector per oferir un 
producte i un servei d’acord amb les 
necessitats que demanden aquest ti-

pus de clients. Andorra segueix sent 
una potència turística i segurament 
aquest sector assumirà una part del 
volum del nostre negoci a mitjà ter-
mini”.

Interface Hospitality està integrada 
per un conjunt de productes espe-
cialment recomanats per al sector 
hoteler. A més, s’inclou la nova tipo-
logia de lloseta rectangular anome-
nada Skinny Planks que Interface va 
introduir recentment al mercat i que 
permet més flexibilitat i llibertat de 
composició. Properament, Interface 
completarà les possibilitats que ofe-
reix la marca nova amb un programa 
complet de personalització de la llo-
seta.

El rEvEsTiMEnT i El pAviMEnT 
dE zonEs coMunEs

El concepte modular que ofereix In-
terface Hospitality és bàsic en un 
segment com els hotels i una solució 
òptima per explotar al màxim el po-
tencial i les possibilitats de les zones 
comunes dels hotels. Segons Fernan-

do Gabirondo, “és important tenir en 
compte el tràfic de les diferents zones, 
la incidència solar dels espais, i l’estu-
di econòmic a mitjà i llarg termini de 
cada espai”. Per a això, Interface posa 
a disposició dels seus arquitectes i 
dissenyadors eines que ajuden a triar 
el millor paviment per a cada espai 
tenint en compte els factors princi-
pals. Amb aquesta elecció, Interface 
garanteix un paviment en perfectes 
condicions un mínim de 10 anys i la 
flexibilitat per reposar només les zo-
nes que ho requereixin, evitant costos 
majors a llarg termini.

interface Hospitality introdueix als establiments hotelers la lloseta de paviment tèxtil, 
més elegant, flexible i sostenible que la moqueta en rotllo.
interface, líder mundial en disseny i fabricació de paviments tèxtils, compta a Espanya 
amb una marca nova dirigida al sector hoteler, després de l’èxit assolit per la mateixa 
als Estats units. interface Hospitality es converteix en la punta de llança de l’estratègia 
desenvolupada per la companyia per expandir el seu negoci més enllà del sector 

d’oficines on opera habitualment. interface Hospitality inclou una varietat nova de productes i serveis 
concebuts plenament per atendre les necessitats específiques dels clients del sector hoteler.

Interface Hospitality
MSGRUP 

IMPORTADOR OFICIAL D’INTERFACE 

Ctra de la Comella, 41
Edifici Encorces
AD500 Andorra la Vella 
Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301
email. msgrup@msgrup.ad

Interface és líder global en disseny i producció de paviments modulars. 
Els seus productes combinen bellesa i innovació amb funcionalitat i 
credencials ambientals per ajudar els seus clients a fer realitat la seva 
visió del disseny. Tot amb un compromís ferm envers la sostenibilitat. 
Conegut com Mission Zero®, aquest compromís influencia cada 
aspecte del negoci i inspira la companyia a superar contínuament els 
límits propis per aconseguir l’objectiu. Els seus productes també han 
rebut un reconeixement ampli, especialment en premis de disseny i 
innovació, el més recent dels quals ha estat l’Athenaeum Good Design 
Award for World Textiles.

Empresa representant per a Andorra:

QuinA és lA 
nATurAlEsA 
humAnA?
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El programa Renova es dirigeix a tot tipus d’edificis, inde-
pendentment del seu ús –seguint el que ja es va establir 
per al programa del 2014–, que es millorin en els àmbits de 
seguretat industrial, accessibilitat, sostenibilitat, eficiència 
i estalvi energètic; i les energies renovables. Preveu igual-
ment dinamitzar el sector de la construcció, reorientat en 
gran part cap a la rehabilitació del parc immobiliari.

El pla Renova té diverses línies d’actuació centrades en: 
la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres ar-
quitectòniques; la millora de la seguretat industrial de 
les instal·lacions existents; la millora de la sostenibilitat 
amb actuacions relacionades amb aigües, pluvials i residu-
als, conduccions de fum, separació de residus, aïllament 
acústic, emissions de gasos d’efecte hivernacle; la millora 
de l’eficiència energètica en edificis existents, en façanes, 
teulades, finestres, calderes, espais comuns, enllumenat; 
embelliment de les façanes; la instal·lació de sistemes 
d’energies renovables, tant en edificis existents com de 
nova construcció; i l’embelliment de les façanes, dels patis 
interiors i de les cobertes dels edificis existents.

En els quatre anys de funcionament del pla Renova, s’han 
acollit a aquest programa més de 300 actuacions, que 
s’han beneficiat de subvencions per un import total d’1,6 
milions d’euros i préstecs preferents per 9,1 milions, xifres 
que suposen, segons els càlculs del Govern, un impacte 
mínim global de 18 milions d’euros en el sector.

El Govern ha valorat com a molt positius els resultats de 
la convocatòria 2014 en què durant vuit mesos de vigència 
s’ha esgotat el 93% dels recursos destinats a subvencions 
directes i el 25% dels fons destinats al finançament prefe-
rent per al període 2014-2018.

En concret, fins a la fi del pla Renova 2014 s’havien rebut 
152 sol·licituds, que en global representen ajuts en forma 
de subvencions per un total de 925.881,90 euros i altres 
4.856.590,58 euros en forma de préstecs preferents. S’es-
tima que la inversió induïda per les actuacions de rehabi-
litació del programa Renova 2014 és de més de 8 milions 
d’euros.

El consell de Ministres ha aprovat la convocatòria 2015 del pla renova i l’ha dotat amb un 
milió d’euros per a subvencions directes per a la millora del parc immobiliari nacional, la 
millora de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables. El nou pla, a més de comptar 
amb una dotació d’un milió d’euros en subvencions directes, dóna continuïtat al programa 
de préstecs preferents que va ser qualificat d’interès nacional i social pel període 2014-
2018. d’aquest darrer en resten 18 milions disponibles, segons explica el Govern en un 
comunicat.

PLA RENOVA 2015

Un milió més per a rehabilitacions

Ctra. de la Comella, 4-6-8
AD500 Andorra la Vella
F. 862 737 · jocor@jocor.ad 

T. 802 626 
www.jocor.ad

DISTRIBUÏT PER:

 Jocor
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Aquí també es pot ser més efi-
cient energèticament i aconse-
guir un estalvi econòmic. Hi ha 
diverses opcions. Una és la de 
substituir la caldera per una de 
biomassa. Aquest sistema uti-
litza estelles de llenya o pèl·lets 
—que no deixa de ser fusta tri-
turada i premsada— per generar 

calor. Aquest sistema permet un 
equilibri amb el medi ambient, 
és una manera de reciclar la fus-
ta, que a més, després de ser cre-
mada torna a la natura. El diòxid 
de carboni generat és fàcilment 
absorbit per la vegetació, que el 
torna a convertir en fusta, i així 
es genera un equilibri, cosa que 

Més eficiència i respecte
pel Medi Ambient

En la construcció d’edificis, cada vegada es busca més l’eficiència 

energètica. Els murs compten amb bons aïllants i les finestres 

cada vegada tenen millors tancaments i eviten les pèrdues 

calòriques. Així és més fàcil mantenir una temperatura de confort 

a l’interior. però tot i això, i més en un país de muntanya, cal 

acompanyar l’aïllament adequat amb un sistema de calefacció. 

Avui en dia el més estès continua sent el que utilitza el gasoil 

com a carburant, i el cost de la caloria per gasoil és “la més cara 

de totes”, i no només a nivell econòmic, també des del punt de 

vista del medi ambient. El gasoil és un derivat del petroli, que és 

un recurs limitadíssim i que requereix milers d’anys per a la seva 

formació.

La geotèrmia 
és el sistema 
que ofereix 
l’energia més 
barata

¡¡Últimes notícies!!
Arriba la revolució que marca la diferència

VRV IV amb temperatura de refrigerant variable (TRV)

Arriba . Una nova generació encara més
eficient que incorpora tres innovacions revolucionàries

Uneix-te a la nova generació!

La quarta generació de sistemes VRV és un referent en eficiència 
perquè incorpora tres innovacions revolucionàries: 
•	 Temperatura de refrigerant variable: optimitza el consum d’energia

i el confort. 
•	 Calefacció contínua en bomba de calor durant el desgebrat: 

únics en la utilització de materials de canvi de fase. 
•	 Configurador de VRV: interfície gràfica per a personalitzar el sistema.

C l i m a t i t z a c i óDELEGACIÓ D’ANDORRA

+376 822198
+376 364661

Més informació a

daikin@andorra.ad
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no passa amb el petroli, doncs 
s’allibera un carboni de milions 
d’anys que, malgrat la vegeta-
ció en pugui absorbir una part, 
va incrementant la presència 
d’aquest gas a l’atmosfera.

Un altre sistema de calefac-
ció sostenible és el que utilitza 
l’aerotèrmia. En aquest cas, un 
equip dotat amb una bomba de 
calor recupera aire de l’exteri-
or, el fa més fred i la diferèn-
cia l’introdueix a la llar calent. 
S’alimenta per electricitat, i per 
cada kW consumit en genera 

3 o 4 de calor. Un sistema que 
funciona de forma similar és la 
geotèrmia. La diferència és que 
amb aquest s’agafa la calor del 
sòl. El terreny natural, a un me-
tre i mig o dos de fondària, té 
la temperatura mitjana anual 
del lloc. A Andorra la Vella, per 
exemple, rondaria els 13 graus. 
Uns tubs pels quals circula ai-
gua passen per aquests punts i 
extreuen la calor del terreny i la 
porten a l’habitatge. Alguns ex-
perts indiquen que aquest sis-
tema és el que ofereix l’energia 
més barata.

Solucions 
amb biomassa

ASSESSORAMENT  ·  GESTIÓ D’AJUTS DE GOVERN  ·  SERVEI TÈCNIC A ANDORRA  ·  MANTENIMENTS
INSTAL·LACIONS I CLAUS EN MÀ  ·  VENDA DE BIOMASSA  ·  FINANÇAMENT

BOTIGA (SHOW ROOM)  · Ctra. del coll d’Ordino
Edifici Robi, local 2 (costat MoraBanc)  ·  AD400 Ordino
T 845 646 - 330 779  ·  llenyesicarbonsrojo@hotmail.com
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Ho fa a través de l’aprovació, el 
passat mes de febrer, del regla-
ment de l’activitat de producció 
elèctrica en minicentrals hidràu-
liques. Amb aquest, el Govern 
realitza una convocatòria públi-
ca amb una quota de potència de 
3.000 kW, que podria permetre 
la creació d’un mínim de sis mi-
nicentrals, i una tarifa de 68,98 
euros/MWh . 

Fins al maig es podran presen-
tar els projectes hidroelèctrics 
de menys de 500 kW, amb les 
corresponents sol·licituds dels 
permisos per a ús dels terrenys 
i de l’aigua i l’estudi preliminar 
de la instal·lació. Per poder optar 
a produir energia hidroelèctrica 
caldrà, després, presentar la me-
mòria detallada del projecte, la 
llicència d’obres, l’autorització 

de la captació i la inscripció al 
registre de societats. Llavors es 
tindrà un termini màxim d’un 
any i mig per construir la mini-
central i l’obligació de vendre, 
durant els 25 anys de vigència de 
la tarifa, la producció a la tarifa 
de la convocatòria indexada en 
un 25% de l’IPC.

Un dels avantatges és que l’en-
titat distribuïdora està obligada 
a acceptar la connexió i a com-
prar tota la producció a la tari-
fa de la convocatòria, i FEDA ha 
d’acceptar la producció, llevat de 
causes de força major, segons ex-
plica el Govern en un comunicat. 
Passats els 25 anys, es fixarà una 
nova tarifa de venda al titular per 
25 anys més, i així fins a un perí-
ode màxim de 99 anys.

Més recursos per 
obtenir energia

Ja fa un temps que el Govern va autoritzar a empreses i 

particulars a produir energia, amb fonts renovables, sigui per 

autoabastir-se, sigui per vendre-la a les distribuïdores. Això 

sí, en quantitats petites (fins a 500 kW). Actualment fins i tot 

ho promociona. El pla renova també serveix per incentivar la 

instal·lació de sistemes d’energies renovables als edificis. Ara, 

el Govern també ha autoritzat les minicentrals hidroelèctriques.

El nou reglament 
permet la creació 
d’un mínim de 
6 minicentrals 
hidroelèctriques



La substitució de calderes anti-
gues per màquines d’aerotèrmia, 
molt habitual,  esdevé una reforma 
senzilla, ja que tots els sistemes de 
distribució de calor romanen inal-
terats. 

BELLACER, proveïdor de soluci-
ons de gran rendiment energètic, 
ha col·laborat amb SAMSUNG i 
ENERGIA VERDA (empresa del 
principat especialitzada en engi-
nyeria i en instal·lacions d’energies 
renovables) en la substitució d’una 
caldera de 380 kW de gasoil, en 
un habitage unifamiliar, per una 
instal·lació de DVM S de 125 kW. 

Això és possible gràcies a que el 
sistema DVM S  suposa un incre-
ment fins a un 280% pel que fa al 
sistema de caldera convencional.

Segons Eduard Fayas, enginyer i 
propietari d’ENERGIA VERDA, els 
estalvis mitjans d’energia en una 

instal·lació d’aquestes característi-
ques són del 50% i les amortitzaci-
ons no superiors als 4 anys.

SAMSUNG integra la tecnologia 
DVM S en hotels o apartaments 
turístics, on el sistema pot pro-
duir fred per climatitzar l’edifici i 
simultàniament, l’hidrokit, produ-
ir calor per a la  producció d’ACS. 
Els estalvis energètics mitjans en 
aquests tipus d’instal·lacions es 
xifren al voltant d’un 60% menys 
de consum energètic. Hi ha moltes 
aplicacions que tenen necessitats 
de producció simultània d’ACS i 
climatització, com els gimnasos, 
els habitatges de luxe, els restau-
rants, els spas, etc.

D’aquesta manera, SAMSUNG 
permet satisfer les necessitats 
tèrmiques de molts edificis sense 
utilitzar grans volums d’equips i 
sempre minimitzant el cost de la 
solució així com el de l’explotació.

SAMSUNG desenvolupa climatitzadors optimitzats 
que ofereixen un funcionament d’alta qualitat i gran 
eficiència energètica. El sistema DVM S (Digital vari-
able Multi System) proporciona una eficiència energè-
tica de màxim nivell i un rendiment imbatible en refri-
geració i calefacció.

La tecnologia DVM S de SAMSUNG permet integrar en 
un mateix grup de condensació unitats de producció 
d’aigua freda fins a 5ºC o equips d’expansió directa amb 
unitats de producció d’alta temperatura fins a 80ºC.

Per donar solució a aplicacions d’alta temperatura com 
l’ACS o la calefacció amb sistemes convencionals de 
radiadors de ferro fos, encara existents en molts edifi-

cis i habitatges del Principat, SAMSUNG compta amb 
hidrokits d’alta temperatura que poden produir aigua 
calenta fins a 80ºC.

Un gran avantatge dels equips SAMSUNG és que la 
seva línia d’hidrokits d’alta temperatura eleven la po-
tència fins a 25 kW. Combinant una unitat exterior 
amb dos (o tants hidrokits com siguin necessaris), es 
poden dur a terme projectes de gran envergadura amb 
una inversió inicial menor.

L’implementació de la tecnologia d’injecció de vapor 
als compressors de SAMSUNG permet mantenir una 
capacitat equivalent del 90% de la potència nominal a 
una temperatura de -10ºC.

188 l’adv DOSSIER MEDI AMBIENT 189l’advDOSSIER MEDI AMBIENT

AEROTERMIA SAMSUNG DVM System

Solucions per a 
climatització residencial

Les dades
Cada dia més, la climatització residencial canvia per 
donar solucions més modulars i eficients. Una de les 
operacions més freqüent és la substitució de calderes 
antigues (gasoil o gas) per sistemes de producció 

d’alta temperatura per a calefaccions centralitzades aconseguint un 
rendiment de fins al 280% pel que fa als sistemes convencionals.

>> Control de potència durant puntes de demanda, interval ampli de temperatures de funcionament (de -20ºC a 
48ºC), funcionament nocturn silenciós (- de 50 dB(A)), funció automàtica d’eliminació de neu, resistència a les gela-
des i recobriment anticorrosiu per resistir a l’oxidació causada per la intempèrie són algunes de les característiques 
del sistema DVM S

PotEnCIA >> 125 Kw 

2 unitats exteriors DVM S de 63 kw

5 unitats interiors (hidrokits) de 25 kw 

alta temperatura

CoP EStACIonAL DE 2,7

DIPòSIt D’InèRCIA DE 600 L

IMPULSIó PoSSIBLE fInS A 80ºC DIRECtAMEnt A 
L’InStAL·LACIó ExIStEnt

DIPòSIt D’ACS DE 500L A 60ºC

ESCALfAMEnt DE PISCInA IntERIoR

font: BELLACER
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El Programa Engega persegueix 
els mateixos objectius que la pri-
mera iniciativa, que va exhaurir 
la dotació de 700.000 euros amb 
la compra de 455 vehicles nous, 
és a dir la millora de la segure-
tat viària i la millora de l’estalvi 
energètic del parc automobilístic 
del país.

En aquesta ocasió, els ajuts seran 
fonamentalment per al desba-
llestament de vehicles, supeditat 
a la compra d’un vehicle nou o 
d’ocasió classificat Euro V, Euro 
VI, híbrid, híbrid que es pot en-
dollar, elèctric d’autonomia ex-
tensa o elèctric pur, segons de-
talla l’Executiu en un comunicat 

250.000 euros 
per afavorir un parc 

automobilístic 
més eficient

El Govern ha tornat a posar en marxa el programa Engega amb 
l’objectiu d’incentivar la compra de vehicles nous, acompanyada 
del desballestament dels antics, i al mateix temps millorar tant 
la seguretat com l’eficiència energètica del parc automobilístic 
del país. En aquesta ocasió, el programa està dotat amb 250.000 
euros i aquells que se’n vulguin beneficiar podran estalviar-se 
2.000 euros en la compra d’un vehicle nou, sempre i quan portin 
l’automòbil antic a desballestar.

(en l’anterior programa no calia 
desballestar per obtenir un ajut 
i quedava exclosa la compra de 
vehicles d’ocasió).

La voluntat del Govern és que 
se’n beneficiï el major nombre 
de persones físiques o jurídi-
ques. Els beneficiaris podran ser 
totes les persones físiques legal-
ment residents a Andorra, així 
com les societats de dret andorrà 
i les entitats sense ànim de lucre 
legalment establertes al Princi-
pat. Els venedors seran els punts 
de venda adherits al programa 
mitjançant un contracte amb el 
Govern.

L’ajut del Govern per al desba-
llestament serà de 1.000 euros, 
mentre que les empreses del sec-
tor de l’automòbil que s’acullin 
al Programa hauran de participar 
també amb un descompte per al 
desballestament com a mínim 
igual a l’ajut atorgat pel Govern. 

Així, els compradors de vehicles 
nous que desballestin podran 
rebre 2.000 euros totals en con-
cepte d’ajut.

Els vehicles per desballestar hau-
ran de tenir matrícula andorra-
na i un mínim de deu anys des 
de la data de la seva fabricació, 
al mateix temps que hauran de 
tenir la ITV en vigor i estar en 
condicions de circular. Excepcio-
nalment, es donarà un ajut per al 
desballestament de vehicles ma-
triculats un mínim de nou anys 
des de la data de fabricació que 
no hagin passat la darrera ITV 
per un defecte molt greu (amb 
certificat d’inspecció de tres me-
sos d’antiguitat com a màxim) o 
bé quan la penúltima ITV feta en 
el període reglamentari hagi ob-
tingut un resultat favorable. Els 
ajuts al desballestament es tra-
mitaran obligatòriament a través 
dels punts de venda adherits al 
programa.

Els ajuts estan 
supeditats a 
la compra d’un 
vehicle ener-
gèticament 
eficient

PLA RENOVA 2015
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El motor tèrmic només 
està en funcionament per 
carregar puntualment 
els condensadors. 
Desconecta el motor quan 
el vehicle està parat, i 
així, a més de reduir el 
consum i les emissions de 
gasos, també es redueix 
considerablement la 
contaminació acústica

Aquest vehicle permet estalviar fins 
a 10.000 litres de carburant l’any en 
comparació amb un autobús urbà 
amb motorització convencional, 
això és un 30% menys. I això es con-
verteix, també, en unes 26 tones 
menys d’emissions de CO2. Aques-
tes xifres s’aconsegueixen amb la 
combinació de motors de combus-
tió i elèctrics, i amb la recuperació 
de l’energia de frenada, que el MAN 
Lion’s City Hybrid emmagatzema 
en condensadors d’alt rendiment 
situats sota la coberta aerodinà-
mica de l’autobús i la utilitza per 
propulsar el motor elèctric. A més, 
un sistema automàtic d’aturada i 
arrencada intel·ligent desconnecta 
el motor quan el vehicle està parat, 
i així, a més de reduir el consum i 
les emissions de gasos, també es 
redueix considerablement la conta-
minació acústica.

En resum, el MAN Lion’s City Hy-
brid és rendible per a la butxaca de 

l’empresari –té un consum menor-, 
per al medi ambient –es reduei-
xen les emissions de CO2- i per a 
la qualitat de vida de les ciutats –
és més silenciós. Tots aquests són 
arguments suficients perquè cada  
vegada siguin més les empreses de 
transport a tot Europa que apostin 
per aquest autobús híbrid de MAN, 
que el fa ideal per al transport diari 
de passatgers.

A Andorra ja s’ha provat i estudiat, 
i els resultats obtinguts corroboren 
les dades que presenta el fabricant.

Garatge nogreda, empresa especialitzada en la venda i la reparació 
de vehicles industrials, ha presentat el nou MAn lion’s city Hibrid, 
un autobús urbà del tot eficient: consumeix un 30% menys de 
combustible, per tant també són menors les emissions de co2, i també 
és més silenciós. Està equipat amb una combinació de motors de 
combustió de baix consum amb motors elèctrics altament eficients, i 
amb una tecnologia que permet la recuperació de l’energia de frenada 
per a la seva propulsió.

30% menys
GARATGE NOGREDA
MAN LION’S CITY HYBRID
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El nombre total d’accidents laborals al sector de la construcció s’ha reduït a 
més de la meitat en els darrers cinc anys. Així es desprèn de les estadístiques 
que recull la caixa Andorrana de seguretat social (cAss), que detallen que 
mentre l’any 2009 es registraven prop de 1.200 accidents en el sector de 
la construcció, el 2013 ja només eren 584 i al 2014 van ser 561 els sinistres 
registrats.

Els accidents a 
la construcció es 

redueixen a més de 
la meitat

RISCOS LABORALS

• Prevenció dels riscos laborals
• Vigilància mèdica
• Plans d’emergència i autoprotecció
• Formació nivell bàsic (50h) en seguretat 

i salut
• Implantació i assessorament normes ISO
• Comerç excel·lent
• Càlcul empremta carboni
• Auditories internes

PREVENCIÓ DELS RISCOS LABORALS

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT

• Control de qualitat obra nova
• Organisme d’inspecció i control
• Organisme de control mediambiental
• Rehabilitació 
• Efi ciència energètica
• Auscultacions murs ancorats
• ITE’s
• Metrologia balances i sortidors 

hidrocarburs
• Proves d’estanqüeitat dipòsits 

hidrocarburs

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB VOSTÈS ÉS LA QUALITAT T 741285
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El sector de la construcció sempre 
ha estat un dels que presenten una 
sinistralitat més elevada. Però els 
últims anys ha seguit una tendèn-
cia a la baixa i ha deixat de ser el 
sector amb major nombre d’acci-
dents. L’any 2012 el va superar, en 
aquest trist rànquing, el sector del 
comerç i la reparació de vehicles de 
motor, i la construcció ja no ha tor-
nat a encapçalar-lo des d’aleshores. 
El 2014, el de la construcció va ser el 
tercer amb una major sinistralitat, 
darrere també del d’altres activitats 
socials i de serveis prestats.

Cinc anys enrere, al 2009, el sector 
de la construcció va registrar un to-
tal de 1.191 accidents, entre els quals 
hi ha l’esfondrament de l’estructura 
de la boca nord del túnel de les Dos 
Valires, que va provocar cinc morts 
(que es comptabilitzen al sector 
d’Administració Pública per estar 
encara la investigació de l’accident 
en mans de la Justícia). Poc a poc, 
any rere any, aquesta xifra ha anat 
davallant: 977 (2010), 783 (2011), 
669 (2012), 584 (2013) i 561 (fins a 
l’octubre del 2014).

Malgrat la davallada evident, 
aquesta es pot explicar, en gran 

mesura, per la caiguda de l’activitat 
del sector de la construcció, tenint 
en compte que també disminueix, 
però en menor mesura, la propor-
ció d’accidents en relació al nom-
bre de treballadors. Per això, des 
de l’Observatori de Riscos Laborals 
d’Andorra (ORLA), recordaven el 
2013, quan ja es percebia la reduc-
ció dels accidents, que “encara hi 
ha feina a fer”. Molts accidents són 
evitables i sovint només cal “sentit 
comú” per agonseguir-ho, recorda-
ven, i complir la legislació.

El consell és vàlid tant per a la cons-
trucció com per a la resta de sectors. 
En números globals, la tendència 
a la baixa dels sinistres és menys 
marcada que en la construcció, i hi 
ha sectors en què el nombre d’acci-
dents va fluctuant, augmentant en 
alguns casos d’un any a l’altre.

En total, l’any 2009 es van registrar 
4.403 accidents; l’any següent van 
ser 4.019; el 2011 se’n van sumar 
3.725; 3.591 l’any 2012; 3.464 el 2013; i 
3.521 l’any passat. Aquí també es pot 
explicar la reducció dels sinistres, a 
pesar del lleuger augment registrat 
el 2014, per la pèrdua d’assalariats i 
la reducció de l’activitat en general.

Av. Princep Benlloch, 3 · AD200 ENCAMP · AndorrA

astv@andorra.ad · astvandorra@gmail.com · Tel. (+376) 334 
773

INstAl·lACIó DE 
sIstEMEs DE sEgurEtAt, 

líNIEs DE vIDA I ANCorAtgEs

www.astvandorra.com

www.evacuar.es

DeDicats als treballs verticals 
o De Difícil accés. 

Les nostres feines van des de la neteja de vidres i
 estructures metàl·liques a petites i grans superfícies, 

manteniment i treta de neu als teulats, sanejat, 
restauració i pintura de façanes, cases i hotels, etc... 

instal·lació De xarxes De triple torsió

instal·lació De tubs D’extracció De fums

instal·lació De sistemes anti coloms

DIstrIbuïDor PEr Al PrINCIPAt D’ANDorrA DE  

INstAl·lADor oFICIAl DE

DEMANA 
INForMACIó

 DEl NovEDós sIstEMA
 DE EvACuACIó, 

INFAlIblE EN EDIFICIs

Et sorprendrà el preu que té salvar la vida en un incendi

El 2014, el de la 
construcció va ser el 
tercer amb una major 
sinistralitat, darrere 
també del d’altres 
activitats socials i de 
serveis prestats.
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Lara és taxatiu responent “no” quan se li pregunta si se 
sent artista, encara que després afegeix que “no em sento 
artista des del punt de vista de la professió o de fer sentir 
a la gent”. Ara bé, sí que “és un art” el captar el moment i 
transmetre’l. Cartes obvia la pregunta i Janer no considera 
que “pugui posar-me a la mateixa línia que gent que porta 
treballant molts anys i que és un il·lustrador o un pintor 
consagrat”. “De moment estic aprenent i encara no em 
plantejo aquesta pregunta”, explica. En canvi, Ladis Baró, 
de 20 anys, entén com artista “qualsevol persona que de-
diqui una part del seu temps a l’art”, i per tant, se sent 
artista i els altres entrevistats també ho serien des del seu 
punt de vista. Ara bé, això no té res a veure amb “el prestigi 
i el reconeixement dins el món de l’art, que acostuma a ser 
força relatiu i abstracte”.

Cadascun ha escollit una forma diferent d’art, però que els 
permet transmetre el que volen. Cartes pot “explicar mol-
tíssimes històries i molt diferents”; i alhora, sigui amb una 
obra d’un autor contemporani o amb una de Shakespeare, 
“parlar dels problemes de la societat actual”, que és “el 
que m’interessa”. A Janer li agrada la il·lustració perquè 
“ofereix moltes possibilitats i modalitats de treball”, quan 

vol transmetre alguna cosa ho fa i quan “simplement vol 
gaudir” fent el que fa en aquell moment, també. Per a Lara 
la fotografia és el que millor li serveix per “donar a conèixer 
Andorra i els seus paisatges”, i també li proporciona “des-
connexió, evasió, tranquil·litat i sentiment”, que és el que 
busca per a ell mateix. Amb la seva música, Baró aprofita 
per “exterioritzar els sentiments més íntims”, encara que 
sovint és “simplement una via per transmetre un missatge 
al públic o oferir entreteniment”. Tot això no treu que s’ho 
passin bé fotografiant, actuant, il·lustrant i component, 
que és el més important.

A alguns, la vena artística els ve de casa, a d’altres no és 
tan clar. Cartes té diversos familiars relacionats amb el 
món del teatre, “sigui de manera professional o amateur” 
i ja des de ben petit els acompanyava als assajos i a les 
funcions, i s’hi ha anat “enganxant” cada vegada més. El 
mateix li passa a Lara. Ha estat el seu germà Tony –fotò-
graf de premsa del país– qui li ha fet de mestre i qui l’ha 
enganxat al món de la fotografia. Amb 12 anys ja jugava 
amb càmeres, i al cap de poc temps ja s’ho agafava “més 
seriosament”. Per la seva banda, Baró afirma que “a casa 
meva sempre s’ha escoltat bona música, i això segurament 

Entusiasme, il·lusió, optimisme són alguns dels atributs que normalment llueix la 

joventut. També són bandera dels artistes joves andorrans. “Vull mirar el futur de l’art amb 

optimisme”, assegura Àstrid Janer, il·lustradora de 19 anys; “a Andorra els darrers anys han 

sorgit molts grups i companyies de teatre amateur petites”, exemplifica Boris Cartes, actor 

de 23 anys; igual que Ladis Baró, músic de 20 anys, exposa que “he vist força moviment de 

grups andorrans i estrangers als locals del país, i això és molt positiu per a la música del 

Principat”. Àlex Lara, fotògraf de 26 anys, exposa que el progrés de les tecnologies suposa 

oportunitats noves. Són alguns exemples de l’optimisme dels creadors joves en relació al 

futur de l’art en general i al país en concret. Tots ells encara estan aprenent, i veuen lluny 

el considerar-se artistes en el sentit més professional de la paraula.

ARTISTES JOVES

Il·lusió i optimisme
PER REDACCIÓ

1. Autoretrat d’Àstrid Janer
2. Boris Cartes
3. Ladis Baró
4. Autoretrat d’Àlex Lara

1. 

3. 

2. 

4. 

“el prestigi i el 
reconeixement 
dins el món de l’art, 
és força relatiu i 
abstracte”
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va influir en la meva decisió de voler tocar un instrument”. 
A més, l’han animat a fer-ho dient-li que “tant de bo apren-
guis a tocar bé la guitarra”, l’instrument que l’atreu especi-
alment i que va començar a aprendre amb 15 anys. Al cap 
de pocs anys es va “adonar que era capaç de combinar una 
sèrie d’acords amb una melodia determinada, i que de tot 
plegat en sortia alguna cosa interessant”. Finalment, Ja-
ner recorda que “sempre he tingut afició pel dibuix i per 
la plàstica en general”, però hi ha un punt d’inflexió quan 
comença a estudiar Belles Arts, i “m’hi vaig posar serio-
sament”.

Poc a poc, uns més aviat i altres una mica més tard, han 
anat fent camí en el món artístic. I tots han rebut algun 
reconeixement en aquest encara curt recorregut pel món 
de l’art. El jove músic ha estat finalista el concurs Unsigned 
Only, un concurs online a nivell internacional, i les dues 
cançons que té penjades al YouTube –Frozen Land i The 
One– sumen prop de 4.500 visites. El fotògraf ha estat re-
conegut diverses vegades en concursos que s’organitzen 
al país, i amb només 16 anys ja va guanyar el seu primer 
premi de fotografia: un concurs sobre el patrimoni cultural 

d’Europa que es va adjudicar amb una instantània de la 
Farga Rossell. Pel que fa a la il·lustradora, també ha gua-
nyat algun concurs nacional, com el de punts de llibre que 
celebra la Biblioteca Comunal d’Encamp.

Però per a ells, aquests premis no són els més importants. 
El millor és treballar i rebre l’aplaudiment del públic. Baró 
ho resumeix molt bé: “per mi el millor premi és compon-
dre, interpretar i compartir la música amb el públic”. Lara 
s’expressa de la mateixa manera i afirma que el que més 
l’enorgulleix és veure com una fotografia seva acaba il-
lustrant portades de diaris i revistes internacionals, o com-
pleta algun llibre. Així mateix, encara que no ho diu, per 
a Cartes el millor premi és haver participat en múltiples 
representacions teatrals i produccions de televisió, com-
partint escenari i plató amb actors reconeguts. Igualment, 
per Janer ha de ser el poder participar en alguna exposició 
o il·lustrar un recull de contes.

Per aconseguir el reconeixement, per compartir el seu art 
amb el públic, les noves tecnologies són de gran ajuda i 
representen una oportunitat que no deixen escapar: Baró 
aprofita YouTube per donar a conèixer les seves cançons 
i Janer té una pàgina a Facebook on va mostrant els seus 
treballs. Per Lara, tot i entendre que les noves tecnologies 
suposen una oportunitat, també veu que la vida artística 
“es va perdent una mica. Abans es reconeixia més la feina 
dels artistes i ara ho tenen més complicat”, argumenta, i 
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afegeix que amb aquestes “molta gent es creu artista”. Si 
això és cert per a l’art en general, amb la fotografia s’exa-
gera: “avui di amb el mòbil tothom és fotògraf ”. Lara tam-
bé apunta a l’abús que es fa de determinats programes de 
retoc de fotos, que fan que es perdi la reproducció de la 
realitat, doncs entén que els filtres i els retocs han de ser-
vir per donar “chicha” a la foto, ajustar-la a allò que veuen 
els ulls.

Més enllà, el músic agraeix l’esforç de diversos locals del 
país per buscar bandes i oferir música en viu, una cosa 
que “s’està perdent a molts indrets del planeta i penso que 
hauríem de mirar de conservar-la i fomentar-la al nostre 
país”. Així mateix, troba “a faltar una mica més de promo-
ció i de creació d’esdeveniments relacionats amb els mú-
sics creadors joves”, i somia que s’organitzin més festivals 
per als músics joves del país o concursos que fomentin la 
creativitat i promocionin als guanyadors. Similarment, la 
il·lustradora aplaudeix accions com el seminari per a ar-
tistes i dissenyadors joves organitzat fa un temps per la 
Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Ve-
ïns (SDADV) i afirma que “activitats d’aquest tipus sempre 
són una gran ajuda per a impulsar i recolzar els artistes 
emergents”. Per part de l’actor, tot i que cada vegada hi 
ha més companyies amateurs andorranes, avui encara “és 
impossible desenvolupar una vida professional a Andorra”.
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Tant el ministre com el degà del COAA coincideixen en que el nivell de l’ar-
quitectura del país és alt, i que en el concurs de l’ampliació de les escoles 
de Canillo pel jurat “va ser difícil decidir, perquè tots són vàlids”, en parau-
les de Blasi, i per Alcobé, “molts projectes haurien pogut guanyar”.

Per mostrar també l’elevat nivell de l’arquitectura del país i evitar que la fei-
na feta pels arquitectes que no han sortit vencedors no sigui del tot en va, 
el Govern vol treballar en l’edició d’un llibre on es recullin tots els projectes 
presentats als darrers concursos del país: L’Estadi Nacional, l’ampliació de 
les Escoles de Canillo, la nova seu de la Justícia i el futur edifici d’Andorra 
Telecom.

APRENDRE LA LLIÇÓ

12 proJeCtes tALentosos
El Col·legi Oficial d’Arquitectes ha organitzat una exposició per 
ensenyar 12 projectes presentats en el concurs per a l’ampliació de 
les escoles de Canillo. La voluntat del COAA és la de mostrar “el 
nivell de l’arquitectura que hi ha al país”, que concurs rere concurs 
va pujant, segons el degà, Víctor Blasi. Idea recolzada pel ministre 
en funcions d’Economia i Territori, Jordi Alcobé, que qualifica 
els treballs presentats per ampliar les escoles de Canillo de 
“talentosos”. La mostra l’han titulat Aprendre la lliçó, lema lligat 
a les escoles i que serveix per reivindicar la necessitat de premiar 
més la millor idea i no tant l’experiència de qui la presenta.
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Nous treballs en gravat i escultura de l’artista 
MAITE LUQUE, al Restaurant LA BOHÈME de 
PYRÉNÉES ANDORRA, conjuntament amb la 
Galeria JARDIN COSMIQUE ANDORRA.

L’aparença no amaga res de l’essència, la revela! és una 
qüestió personal, que treballo des de fa temps... o potser 
des de sempre!

La representació del cos humà es veu d’una manera molt 
gràfica i amb alguns punts de llum, a través del color, que, 
d’una manerasimbòlica, representa aquest accés a un ma-
teix.

LA BOHÊME

Maite Luque
Hector Zarza i Conrad Chorlton són els dos joves andorrans que han viatjat al 
desert d’Oman per debatre amb joves d’altres orígens i cultures les causes dels 
comportaments extremistes en el marc del programa Connecting Cultures, amb 
el qual col•labora la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco. 
La trobada es va celebrar entre els passats dies 31 de gener i 4 de febrer amb 
l’objectiu que els joves poguessin debatre i compartir vivències amb represen-
tants de països diferents, tant del món àrab com del països occidentals. El prin-
cipal tema de debat va ser el del xoc de cultures, els malentesos que es perce-
ben en relació a cada cultura, com es poden reduir, quines són les causes dels 
comportaments extremistes en les respectives societats i buscar-hi solucions. 
Andorra participa en el projecte Connecting Cultures des de l’edició 2012-2013, 
i sempre amb un balanç molt positiu.

Més InforMACIó: www.omandesertexpeditions.com

Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO

Connecting Cultures
Dos joves andorrans debaten sobre extremismes al 
desert d’Oman amb representants d’altres països.
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va pujant, segons el degà, Víctor Blasi. Idea recolzada pel ministre va pujant, segons el degà, Víctor Blasi. Idea recolzada pel ministre va pujant, segons el degà, Víctor Blasi. Idea recolzada pel ministre va pujant, segons el degà, Víctor Blasi. Idea recolzada pel ministre va pujant, segons el degà, Víctor Blasi. Idea recolzada pel ministre va pujant, segons el degà, Víctor Blasi. Idea recolzada pel ministre 
en funcions d’Economia i Territori, Jordi Alcobé, que qualifica en funcions d’Economia i Territori, Jordi Alcobé, que qualifica en funcions d’Economia i Territori, Jordi Alcobé, que qualifica en funcions d’Economia i Territori, Jordi Alcobé, que qualifica en funcions d’Economia i Territori, Jordi Alcobé, que qualifica en funcions d’Economia i Territori, Jordi Alcobé, que qualifica 
els treballs presentats per ampliar les escoles de Canillo de els treballs presentats per ampliar les escoles de Canillo de els treballs presentats per ampliar les escoles de Canillo de els treballs presentats per ampliar les escoles de Canillo de 
“talentosos”. La mostra l’han titulat Aprendre la lliçó, lema lligat “talentosos”. La mostra l’han titulat Aprendre la lliçó, lema lligat “talentosos”. La mostra l’han titulat Aprendre la lliçó, lema lligat “talentosos”. La mostra l’han titulat Aprendre la lliçó, lema lligat “talentosos”. La mostra l’han titulat Aprendre la lliçó, lema lligat “talentosos”. La mostra l’han titulat Aprendre la lliçó, lema lligat 
a les escoles i que serveix per reivindicar la necessitat de premiar a les escoles i que serveix per reivindicar la necessitat de premiar a les escoles i que serveix per reivindicar la necessitat de premiar a les escoles i que serveix per reivindicar la necessitat de premiar a les escoles i que serveix per reivindicar la necessitat de premiar a les escoles i que serveix per reivindicar la necessitat de premiar a les escoles i que serveix per reivindicar la necessitat de premiar 
més la millor idea i no tant l’experiència de qui la presenta.més la millor idea i no tant l’experiència de qui la presenta.més la millor idea i no tant l’experiència de qui la presenta.més la millor idea i no tant l’experiència de qui la presenta.més la millor idea i no tant l’experiència de qui la presenta.
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Nous treballs en gravat i escultura de l’artista Nous treballs en gravat i escultura de l’artista Nous treballs en gravat i escultura de l’artista Nous treballs en gravat i escultura de l’artista 
MAITE LUQUE, al Restaurant LA BOHÈME de MAITE LUQUE, al Restaurant LA BOHÈME de MAITE LUQUE, al Restaurant LA BOHÈME de 
PYRÉNÉES ANDORRA, conjuntament amb la PYRÉNÉES ANDORRA, conjuntament amb la PYRÉNÉES ANDORRA, conjuntament amb la 
Galeria JARDIN COSMIQUE ANDORRA.Galeria JARDIN COSMIQUE ANDORRA.Galeria JARDIN COSMIQUE ANDORRA.Galeria JARDIN COSMIQUE ANDORRA.

L’aparença no amaga res de l’essència, la revela! és una L’aparença no amaga res de l’essència, la revela! és una L’aparença no amaga res de l’essència, la revela! és una 
qüestió personal, que treballo des de fa temps... o potser qüestió personal, que treballo des de fa temps... o potser qüestió personal, que treballo des de fa temps... o potser 
des de sempre!des de sempre!des de sempre!

La representació del cos humà es veu d’una manera molt La representació del cos humà es veu d’una manera molt La representació del cos humà es veu d’una manera molt 
gràfica i amb alguns punts de gràfica i amb alguns punts de gràfica i amb alguns punts de llumllumllum, a través del color, que, , a través del color, que, , a través del color, que, 
d’una manerasimbòlica, representa aquest accés a un mad’una manerasimbòlica, representa aquest accés a un mad’una manerasimbòlica, representa aquest accés a un ma-
teix.teix.teix.

LA BOHLA BOHLA BOHÊMEÊMEÊME

Maite LuqueMaite LuqueMaite LuqueMaite LuqueMaite LuqueMaite LuqueMaite LuqueMaite LuqueMaite Luque
Hector Zarza i Conrad Chorlton són els dos joves andorrans que han viatjat al Hector Zarza i Conrad Chorlton són els dos joves andorrans que han viatjat al Hector Zarza i Conrad Chorlton són els dos joves andorrans que han viatjat al Hector Zarza i Conrad Chorlton són els dos joves andorrans que han viatjat al Hector Zarza i Conrad Chorlton són els dos joves andorrans que han viatjat al 
desert d’Oman per debatre amb joves d’altres orígens i cultures les causes dels desert d’Oman per debatre amb joves d’altres orígens i cultures les causes dels desert d’Oman per debatre amb joves d’altres orígens i cultures les causes dels desert d’Oman per debatre amb joves d’altres orígens i cultures les causes dels desert d’Oman per debatre amb joves d’altres orígens i cultures les causes dels 
comportaments extremistes en el marc del programa Connecting Cultures, amb comportaments extremistes en el marc del programa Connecting Cultures, amb comportaments extremistes en el marc del programa Connecting Cultures, amb 
el qual col•labora la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco. el qual col•labora la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco. el qual col•labora la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco. el qual col•labora la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco. el qual col•labora la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco. 
La trobada es va celebrar entre els passats dies 31 de gener i 4 de febrer amb La trobada es va celebrar entre els passats dies 31 de gener i 4 de febrer amb La trobada es va celebrar entre els passats dies 31 de gener i 4 de febrer amb 
l’objectiu que els joves poguessin debatre i compartir vivències amb represenl’objectiu que els joves poguessin debatre i compartir vivències amb represenl’objectiu que els joves poguessin debatre i compartir vivències amb represenl’objectiu que els joves poguessin debatre i compartir vivències amb represenl’objectiu que els joves poguessin debatre i compartir vivències amb represen-
tants de països diferents, tant del món àrab com del països occidentals. El printants de països diferents, tant del món àrab com del països occidentals. El printants de països diferents, tant del món àrab com del països occidentals. El printants de països diferents, tant del món àrab com del països occidentals. El prin-
cipal tema de debat va ser el del xoc de cultures, els malentesos que es percecipal tema de debat va ser el del xoc de cultures, els malentesos que es percecipal tema de debat va ser el del xoc de cultures, els malentesos que es perce-
ben en relació a cada cultura, com es poden reduir, quines són les causes dels ben en relació a cada cultura, com es poden reduir, quines són les causes dels ben en relació a cada cultura, com es poden reduir, quines són les causes dels ben en relació a cada cultura, com es poden reduir, quines són les causes dels ben en relació a cada cultura, com es poden reduir, quines són les causes dels 
comportaments extremistes en les respectives societats i buscar-hi solucions. comportaments extremistes en les respectives societats i buscar-hi solucions. comportaments extremistes en les respectives societats i buscar-hi solucions. 
Andorra participa en el projecte Connecting Cultures des de l’edició 2012-2013, Andorra participa en el projecte Connecting Cultures des de l’edició 2012-2013, Andorra participa en el projecte Connecting Cultures des de l’edició 2012-2013, Andorra participa en el projecte Connecting Cultures des de l’edició 2012-2013, 
i sempre amb un balanç molt positiu.i sempre amb un balanç molt positiu.i sempre amb un balanç molt positiu.i sempre amb un balanç molt positiu.

Més Més Més InforMACIó: www.omandesertexpeditions.comwww.omandesertexpeditions.comwww.omandesertexpeditions.comwww.omandesertexpeditions.com

Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCOComissió Nacional Andorrana per a la UNESCOComissió Nacional Andorrana per a la UNESCOComissió Nacional Andorrana per a la UNESCOComissió Nacional Andorrana per a la UNESCO

Connecting CulturesConnecting CulturesConnecting CulturesConnecting CulturesConnecting CulturesConnecting CulturesConnecting CulturesConnecting CulturesConnecting Cultures
Dos joves andorrans debaten sobre extremismes al Dos joves andorrans debaten sobre extremismes al Dos joves andorrans debaten sobre extremismes al Dos joves andorrans debaten sobre extremismes al Dos joves andorrans debaten sobre extremismes al 
desert d’Oman amb representants d’altres països.desert d’Oman amb representants d’altres països.desert d’Oman amb representants d’altres països.desert d’Oman amb representants d’altres països.desert d’Oman amb representants d’altres països.

Al 6è Saló del Videojoc tothom hi ha tingut un es-
pai, amb jocs per a grans, joves i petits. A més de 
les tradicionals zones de PC, Xbox i Play Station 
–en aquest cas la 4-, en aquesta edició hi ha hagut 
espai també per als clàssics jocs Arcade dels anys 
80 i 90, així com per provar el casc de realitat vir-
tual immersiva o diversos simuladors esportius. 

En tancar les portes del Saló, Andorra Telecom es mostrava 
satisfeta per la important afluència de visitants, superior a 
la de l’anterior edició, però també perquè s’han ampliat les 
franges d’edat dels assistents; el que porta la parapública 
a afirmar que l’esdeveniment es consolida i serveix d’espai 
de trobada per als aficionats als videojocs però també de 
famílies que troben, en una setmana de vacances escolars, 
un espai per passar una bona estona.

En aquesta ocasió hi ha hagut més d’un centenar de punts 
de joc i ha donat cabuda a simuladors de Fórmula 1, espais 
on provar les consola Play Station 4 i Xbox, una zona per als 
ordinadors i altres per a jocs de ball, i simuladors esportius 
de tennis, esquí i bàsquet.

L’estrella, en aquest 6è Saló del Videojoc, ha estat el casc 
de realitat virtual immersiva, però també ha estat molt ben 
rebuda la zona Retro, amb dues màquines amb més de 
3.000 jocs Arcade, sobretot per part dels més grans.

ANDORRA TELECOM

Videojocs per tothom

L’escut es compon de tres línies verticals de color gris, que simbolitzen la ins-
titució, i reflecteixen la seriositat necessària de la mateixa; i altres tres línies 
corbes de color vermell, que evoquen els usuaris i les seves particularitats.

Es va optar per fer les línies amb els dits per treure la fredor d’unes línies per-
fectes i vestir l’escut de la naturalitat que caracteritza les relacions entre la 
institució i els seus usuaris, omplint-lo de tacte, un dels sentits més preuats 
dins l’EENSM. 

Per la seva banda, Mandicó va comentar que el logotip nou també volia “simbo-
litzar les diferències individuals” dels usuaris.

L’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell estrena 
imatge corporativa, o escut, si ho preferiu. Aquest redisseny és 
obra de Núria Publicitat i és fruit de tot un procés casant les idees 
i els valors que es volien transmetre i la tècnica. L’escut manté 
l’estructura de l’antic, però presenta un “traç més espontani i no 
tan recte”, manifestava en la presentació del logotip la directora 
general de l’EENSM, Celine Mandicó. És una imatge pintada 
amb els dits, buscant reflectir “el tacte i la humanitat de la 
institució”, explica el dissenyador Òscar Llauradó.

NOVA IMATGE CORPORATIVA EENSM

tacte
PER REDACCIÓ

Principal Secundari
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El fet que Custo Dalmau triï sovint Grandvalira per esquiar ha permès unir les vo-
luntats del dissenyador i de l’estació de crear un marxandatge especial i exclusiu, 
després que la temporada passada ja haguessin treballat conjuntament, doncs va 
ser Custo qui va dissenyar el cartell commemoratiu del 10è aniversari de l’estació. 
La línia de roba Grandvalira by Custo està formada per set peces de roba pensades 
per a les dones i que, en gran mesura s’inspiren en la neu, la pràctica de l’esquí i les 
muntanyes de Grandvalira, explica Anna Carrillo, responsable del marxandatge, de 
la gestió i la venda de forfets; i de les escoles d’esquí de Grandvalira-Saetde.

Són peces exclusives i confeccionades amb teles gens típiques, lluny del que es 
troba habitualment. Aquesta edició, que és limitada, ha estat ben rebuda per part 
dels usuaris de Grandvalira-Saetde, que sovint han aprofitat per endur-se aquest 
record diferent de l’estació.

Aquesta temporada, Grandvalira i el dissenyador de moda Custo han 
presentat una línia de roba exclusiva. Es tracta de set peces dissenyades per 
Custo expressament per a Grandvalira-Saetde, i que només es pot trobar 
als punts de venda de forfets dels sectors d’Encamp, Grau Roig i Pas de 
la Casa, a les escoles d’esquí i a través de la botiga online. Així, l’estació 
d’esquí ha aprofitat l’oportunitat de treballar amb un dissenyador de 
prestigi internacional, amant de la neu i assidu a Grandvalira.

GRANDVALIRA BY CUSTO

Línia exclusiva
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L’OBRA 
Recull de contes protagonitzats per 
personatges aparentment normals, 
les vides quotidianes dels quals es 
veuen trencades per l’aparició d’ele-
ments fantàstics i humorístics que 
ens indiquen les múltiples fissures de 
la realitat per on podem evadir-nos 
de la rutina. L’autor, fugint de tot 
sentimentalisme, aconsegueix fer un 
retrat de l’Andorra contemporània a 
partir de temes o situacions actuals 
on tots ens podem reconèixer, pel 
qual ha obtingut el L Premi Recull de 
Narració Joaquim Ruyra 2014.

L’AUTOR
Iñaki Rubio (Barcelona, 1974). Huma-
nista de vocació i de formació, viu a 
Andorra, on es dedica a la docència 
i a la divulgació cultural. És membre 
fundador del Col·lectiu Portella. A 
més d’haver publicat relats en diver-
ses antologies i de guanyar premis 
de narrativa breu, ha publicat  Tren-
cadís. L’últim llibre de Frederic Pi-
càbia  (2011), volum on explora els 
límits entre els contes i la novel·la. És 
col·laborador del Diari d’Andorra  i de 
Ràdio Nacional d’Andorra, i autor del 
blog «La vida en contes» (www.inaki-
rubio.com).

L’OBRA 
El paradigma econòmic i social ha 
canviat, les grans empreses abans 
generaven llocs de treball estables 
i ara redueixen els salaris i les ad-
ministracions els faciliten els aco-
miadaments. Per altra banda, el 
funcionariat ja no apareix com la 
millor destinació professional en 
les prioritats dels ciutadans.
L’autor facilita les eines necessà-
ries perquè tots puguem arribar a 
realitzar els nostres projectes amb 
finançament aliè.

L’AUTOR
Miguel Huguet és un empresari, 
emprenedor i inversor, creador 
de més d’una desena de projec-
tes d’innovació. Ha aixecat més 
de cinc milions d’euros a partir de 
fons de Capital Risc i Business An-
gels per finançar els seus projectes 
empresarials. 

Autor: Iñaki Rubio
Editorial: Pagès Editors
Any d’edició: 2015
Pàgines: 128
Gènere: Contes

Autor: Miguel Huguet
Editorial: A4Edicions
Pàgines: 167
Gènere: Finances

L’ALtre CostAt 
deL MIrALL
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L’OBRA
En Campverd escriu per salvar les 
paraules, la seva missió és impedir 
que desapareixin. Li calen per poder 
continuar relatant el dia a dia de la 
seva comunitat aïllada. Són gent sen-
zilla, la seva vida gira al voltant dels 
grans camps de maduixes, on treba-
llen i viuen, atrapats en una rutina 
aparentment arbitrària, ignorants del 
món que existeix més enllà. A tra-
vés d’aquesta història, David Gálvez 
construeix una reflexió entorn del 
llenguatge, la memòria i les estructu-
res socials i ens col·loca davant d’un 
paisatge llunyà que, de mica en mica, 
esdevé estranyament proper. Res no 
és real és la segona obra publicada 
de Gálvez, que va escriure en paral·lel 
–encara que no té res a veure- amb 
Cartes Mortes.

L’AUTOR 
David Gálvez Casellas  (Vilanova i la 
Geltrú, 1970) és un escriptor lauredià. 
Ha destacat com articulista i narra-
dor, encara que també ha fet incur-
sions en poesia i assaig. Ha publicat 
més d’una setantena d’articles en di-
aris, revistes i publicacions del país, 
catalanes i argentines. És membre de 
l’equip de redacció i articulista de la 
revista Portella. 

Autor: David Gálvez Casellas
Editorial: Males Herbes
Any d’edició: 2014/2015
Pàgines: 129

res no és reALPrimer llarga durada d’aquest combo an-
dorrà de rock and roll. Producció artística 
impecable i guitarres potents, aquestes 
“vuit pistes” ens transporten a sonoritats 
blues, indie rock, country o garage. Potser 
el tema més impactant, sigui Blue Horse, 
encara que no quadra amb les estructures 
de “radio-fórmula”, també destaca la cançó 
Spreading Mood, amb la col·laboració 
vocal de Laura Estiarte i la sempre efectiva 
i impecable harmònica d’Àlex Bagaria. Si us 
plau, seguiu en aquest camí.

Primer àlbum del baixista andorrà Migue 
Guerra, amb una producció exquisida a 
càrrec de Toni Saigi «Chupi» i farcida de 
bons musics, entre els quals els incom-
bustibles Dave Pybus i Matthew Simon i 
l’andorrà Oriol Vilella. Disc eclèctic amb 
influències de jazz contemporani, latin 
jazz, rock, funky, hip-hop, fusion, techno… 
Temes amb regustos i influències diver-
sos, des del Miles més «millerià» (Marcus 
Miller), passant per Santana i Tito Puente, 
a referències a música de telesèries. Del 
millor que s’ha fet per aquestes valls.

Madretomasa
8 trACKs

Migue Full Equip
funK.AdfunK.Ad
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L’OBRA 
L’Editorial Andorra ha reeditat les 
dues obres de Joan Peruga que se 
centren en la família Areny-Plando-
lit d’Ordino i en períodes vitals de la 
història d’Andorra. Les dues obres 
van tenir una molt bona acollida al 
país i a Catalunya i se n’han fet di-
ferents edicions. La darrera edició 
s’ha fet en forma d’estoig i limita-
da. Compta amb unes il·lustracions 
originals i delicioses de Sergi Mas, 
que ha fet una lletra capital i un 
dibuix per a cada capítol dels dos 
llibres, amb tècniques de gravat i 
carbonet. Aquesta reedició s’ha fet 
com homenatge als dos creadors.

ELS AUTORS 
Joan Peruga (Santelecina, 1954) 
historiador, professor i escriptor. És 
col·laborador habitual de la prem-
sa del país. Presideix el col·lectiu 
Portella i dirigeix la revista amb el 
mateix nom. 
Sergi Mas (Barcelona, 1930). Són 
nombroses les obres que porten la 
signatura d’aquest artesà artista, 
com li agrada definir-se, des d’il-
lustracions a escultures i gravats, 
arreu d’Andorra i més enllà.

L’OBRA 
En un temps de crisi, entre el bron-
ze i el ferro, el món conegut s’en-
sorra. Crisanto pertany al mite, 
és l’heroi fictici que va ser a Troia 
amb Aquiles, el seu pare; amb Ne-
optòlem, el seu germà; va conèixer 
Príam, Cassandra, Deífob, Hècuba, 
Eneas, Andrómaca, Menela, Odi-
seu, Agamèmnon... Exerceix de tra-
ductor del mite amb paraules no-
ves, perquè no li és possible cantar 
com ho van fer Homer, el cec mis-
teriós, Eurípides o Virgili.
L’autora aconsegueix traslladar el 
lector a un passat que el fascinarà.

L’AUTORA 
Professora d’història de l’art i del 
cinema a l’escola d’art del Comú 
d’Andorra la Vella, és llicenciada 
en Història de l’Art per la Universi-
tat de Barcelona, i es va titular en 
publicitat a l’Escola Llotja de Bar-
celona.

Autor: Joan Peruga
Il·lustracions: Sergi Mas
Editorial: Editorial Andorra
Any d’edició: 2014

Autor: Natàlia Senmartí
Editorial: A4Edicions
Any d’edició: 2014
Pàgines: 304
Gènere: Novel·la històrica
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La idea fonamental de La Bibliote-
ca Impossible –projecte empresarial 
andorrà– és la d’apropar el patrimo-
ni documental al ciutadà, que sovint 
té dificultats per accedir-hi en ser 
aquests documents custodiats en ar-
xius i biblioteques. Els responsables 
de La Biblioteca Impossible entenen 
que “aquest patrimoni cultural ens 
pertany a tots”, i el que volen és “vet-
llar per transmetre’n l’herència”. En 
el cas de l’Andorra Aeterna, a través 
d’una “acurada reproducció facsímil, 
on es combinen les tecnologies més 
avançades amb els processos d’ela-
boració artesanals”.

El facsímil és en gran format (50 x 40 
x 15 cm) i s’utilitzen els suports més 
adients per a la reproducció de les 
característiques de cada document. 
Per a l’enquadernació, feta manual-
ment amb tècniques de l’edat mit-
jana, s’utilitza pell de xai sobre taula 
de fusta i pergamí, i els documents 
també s’han confeccionat i manipu-
lat manualment, i envellit artesanal-
ment.

Els documents s’han anat a buscar a 
diferents institucions, tant del país 
com més enllà de les fronteres andor-
ranes.

Només el projecte d’Andorra Aeterna ja és, en ell mateix, 
una biblioteca impossible. Recull una quarantena de 
documents històrics, alguns d’ells inèdits, que “des dels 
temps de Carlemany fins a l’actualitat han marcat el 
destí del territori i dels pobladors de les valls d’Andorra”. 
I els reprodueix, gràcies a les possibilitats que ofereix la 
tecnologia actual, amb la màxima fidelitat a l’original. 
Aquests es presenten en forma d’un gran llibre (50 x 40 x 15 
cm) i enquadernat amb tècniques que s’utilitzaven a l’Edat 
Mitjana, amb pell de xai sobre taula de fusta i pergamí.

LA BIBLIOTECA IMPOSSIBLE

Andorra Aeterna
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Arxiu Nacional d’Andorra, a la Biblioteca Nacional d’Andorra. 
Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell. Biblioteca de Catalunya. Arxiu 
de la Corona d’Aragó. Archives Nationales de France. Archives 
départamentales des Pyrénées-Atlantiques. Centre des Archives 
diplomatiques de Nantes.

El facsímil consta de:
Quaranta documents cabdals reproduïts exactament iguals als 
documents originals, entre els que estan els Pariatges, el Manual 
Digest o el Politar Andorrà i documents inèdits on apareixen els noms 
de famílies andorranes amb més de tres segles d’història al país.

La utilització dels suports més adients per a la reproducció de les 
característiques específiques de cada document.

Utilització de pell de xai sobre taula de fusta per a l’enquadernació i 
de pergamenata per a la reproducció dels pergamins.
Manufactura de l’obra tal i com es feia a l’edat mitjana.

Més informació a:

www.labibliotecaimpossible.com
C. Aigüeta, 2, 2on. Tel. 846 447 - 348 033

Utilització de pell de xai sobre taula de fusta per a l’enquadernació i 
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Av. Joan Martí, 102 · AD200 Encamp · ANDORRA
T+ 376 872 222 · F + 376 872 223 · info@sir.ad

www.andorra-sothebysrealty.com




