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CITAN: el vehicle que
la teva empresa triaria.

Si pogués parlar, no tindria dubtes, triaria CITAN,
màxim rendiment i mínim consum. El top en eficiència,
que gràcies a la seva tecnologia BlueEfficiency ofereix
les millors prestacions sense renunciar a un consum
superreduït. www.mercedes-benz.es
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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 MERCÈ RODRÍGUEZ 
IVAN MORANTE JIMÉNEZ 
ZAIRA NADAL BENTADÉ 

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 
C. del Llinas, Xalet Aleix 
AD 600 - JUBERRI  
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 

VITULLO, Jorge Anibal 
C. Gil Torres, 63, Baixos 2a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA  
Telèfon: 866576 
aedificatioslu@gmail.com 
Número de col·legiat: 108 

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

VIU I REBÉS, Neus 
Carrer Muntaner, 193, 3r, 1a 
08036 - BARCELONA 
Telèfon: 00376359695 
nviu@andorra.ad
Número de col·legiat: 62 

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 
Telèfon: 820663 
sp@bsa.ad 
Número de col·legiat: TH08 

FARRÉ I RIBA, Josep Maria 
Ed.Claror, Av. S. Coloma, 31, sot. -1 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 807507 
arqfarre@andorra.ad 
Número de col·legiat: TH10 

LOPEZ I MIRMI, Antoni 
Avinguda del Pessebre, 28. 4rt, 1a 
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sumari
PORTADA:  Miquel Mercè. Detall del projecte de la nova Plaça Coprínceps

I ntento repassar els darrers fets que ens preocupen a tots i que 
condicionen el dia a dia i, com deia el meu avi, n’hi ha per llogar-hi 
cadires!!! Molta feina se’ls hi ha girat als nostres governants i a tots 
en general, que ens toca estar a primera línia per rebre l’impacte 
dels fets que trastoquen la normalitat econòmica, institucional, 
política i diària a la que estàvem acostumats. 

La darrera crisi que ja fa uns anys que ens «atonyina», crèiem que seria un 
abans i un després. Però no!!! bancs i institucions fan que els fets de la crisi que 
hem passat semblin petites coses, si les comparem. 

Efectes de la crisi bancària, dubtes existencials per part dels Coprínceps, amb 
la sort que la darrera decisió sempre pertany al poble via eleccions i 
referèndums. 

El nostre sector també està bastant revolucionat amb 
les turbulències generades per les darreres notícies 
d’implantació de grans superfícies comercials que 
poden posar en risc llocs de treball dins del ja 
malmès entramat empresarial del país.

Toni Cornella i Planells
DIRECTOR NP AGÈNCIA
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>>>La marquesina genera una imatge unitària al conjunt de la plaça, creant una relació nova entre el ple i el buit, on 
s’hi podran continuar celebrant esdeveniments diversos

La marquesina està pensada per 
recrear una atmosfera de sotabosc, 
feta de fusta i buscant imitar 
una arbreda, seguir la imatge de 
Vivand. Es tracta d’una estructura 
autoportant de col·locació fàcil 
i molt ràpida. Una obra sense 
sorolls ni pols, sense necessitat 
de refer paviments ni de tocar 
façanes. Els pilars es concentraran 
als límits de les propietats i, en cas 
de necessitat –per una obra major 
en un dels edificis de la plaça– es 
pot desmuntar ràpidament. 

Aquesta marquesina es configura 
per un sistema de terrasses 
“flexible i adaptable” a la realitat 

de cada establiment. Així, es 
protegeixen els comerços alhora 
que se’n potencia la imatge 
ajudant a apropar-hi els vianants, 
mentre que la altura de la mateixa 
ajuda a mantenir la visibilitat dels 
locals a la vegada que es millora 
la intimitat i la protecció dels 
residents de la plaça. 

Les possibilitats que s’ofereixen 
són múltiples: l’estructura permet 
la col·locació d’estors per tancar 
les terrasses, equipar-les de cale-
facció i fil musical, entre altres. A 
més, també permet la instal·lació 
per fases i així minimitza les mo-
lèsties.

PLAçA CoPRínCEPs

Funció escultural
PER REDACCIÓ · REnDERs, FIGUREs I IL·LUsTRACIons: MIQUEL MERCÈ

La plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany està a punt de canviar 
d’imatge. L’arquitecte Miquel Mercè ha guanyat el concurs que va 
convocar el Comú amb l’objectiu d’embellir l’espai. La principal 
aportació de Mercè és la d’un objecte funcional i escultural a la 
vegada: una marquesina d’aparença lleugera i extremament 
“flexible i adaptable” a les necessitats dels comerços i de la pròpia 
plaça.

L’estructura convida 
el vianant a apropar-se 
als comerços i millora la 
intimitat i la protecció 
dels residents de 
la plaça
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una base semi-cònica, que en 
reposar a terra provoca un 
moviment per la força del vent, 
pel creixement de la planta 
amb la llum del Sol o a voluntat 
de la persona.

Voltasol, del dissenyador andorrà Xavier Mora, produït i editat per 
livingthings, ha estat premiat amb el prestigiós RED DOT Award 2015 
al millor disseny de producte.
El test voltasol ha convençut al prestigiós jurat del RED DOT Award 
Product Design 2015, seleccionat entre els més de 4.928 productes 
presentats, la seva qualitat i força innovadora han transcendit sobre 
el jurat.

voltaSol by BaG DISSENY

Senzillesa 
de línies

El voltasol és un test de ceràmica 
dissenyat per moure’s en funció 
del recorregut del sol, amb l’ob-
jectiu de facilitar el moviment de 
la planta i ajudar-la en el creixe-
ment. Una producció artesanal 
laboriosa, desenvolupada per les 
mans expertes de l’editora, li-
vingthings.

El disseny mostra un cos sòlid 
totalment geomètric amb una 
base semi-cònica, que en repo-
sar a terra provoca un moviment 
espontani, ja sigui per la força 
del vent, on la planta exerceix de 

vela, moviment produït pel crei-
xement de la planta amb la llum 
del Sol o moviment a voluntat de 
la persona.

Un disseny de gran pragmatis-
me, per a una col·lecció de peces 
caracteritzades per la senzillesa 
de les seves línies. voltasol com-
bina una elegant gamma de tons 
cromàtics, seleccionats prèvia-
ment per l’equip productiu i el 
dissenyador.

voltasol, un objecte mereixedor 
del Red Dot award 2015!
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Ribasol és un conjunt residencial 
format per 200 habitatges. Amb un 
emplaçament privilegiat a la part alta 
del poble d’Arinsal, a peu de pistes de 
Vallnord i a pocs minuts en cotxe del 
centre comercial del país, és ideal per a 
inversors i amants de la natura.

pER pRojECTEs 9s · FoTos : CIsA & ÒsCAR LLAURADÓ

CoNjUNT REsIDENCIAL 
RIBAsoL sKI pARK

A peu 
de pistes



El punt de partida amb el que 
ens trobàvem a l’hora de plan-
tejar el projecte eren 8 blocs ja 
executats a nivell d’estructura, 
un projecte inicial de complex 
hoteler i una sèrie de pautes 
que havíem de respectar per 
l’existència d’un conveni amb 
el Comú de La Massana. Tot 
això tenint en compte que 
s’havia decidit canviar l’ús de 
complex hoteler a conjunt re-
sidencial i que calia respectar 
la normativa vigent del nou ús 
residencial.

Es va treballar a dos nivells, 
primerament a nivell general 
en quant a millorar l’aspecte 
global de la façana de l’edifici 
i el funcionament i la conne-
xió entre els diferents blocs, 
i en segon lloc, un estudi més 
específic dels diferents mòduls 
d’habitatge dins de les possibi-
litats que l’estructura prefabri-
cada i modulada, ja executada, 
ens permetia.
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>>> A les façanes s’ha apostat per utilitzar materials similars als que vestei-
xen els edificis propers, majoritàriament tradicionals de muntanya, per tal 
d’aconseguir la màxima integració en l’entorn. La pedra del país, la fusta 
i l’arrebossat i pintat es combinen en l’embolcall d’aquest gran conjunt 
residencial

Des del primer moment s’ha 
cercat simplificar els recorre-
guts dels espais comuns i d’ac-
cés, deixant la zona central i 
entre blocs lliure d’elements 
estructurals. s’aconsegueix 
així que la llum arribi a tots els 
passadissos exteriors d’accés 
als habitatges, situats a la part 
posterior dels blocs. 

per altra banda, l’espai cen-
tral -cobert al projecte inicial 
i pensat com a  vestíbul i es-

pai de connexió dels diferents 
blocs del complex hoteler- es 
convertia en una zona comuni-
tària enjardinada per a l’ús dels 
veïns.

A més s’ha volgut minimitzar 
visualment la gran estructura 
preexistent, deixant entre 2 i 3 
plantes, segons el bloc, amaga-
des en semisoterrani, de mane-
ra que l’impacte del conjunt és 
menor a l’estat inicial.

>>>Els espais comuns interiors prioritzen l’entrada de llum exterior, amb 
finestrals grans que, a més, permeten gaudir de les vistes immillorables 
sobre la vall d’Arinsal. Els espais d’accés exteriors s’han tractat amb  jardi-
neria i mobiliari urbà perquè els veïns puguin gaudir-ne



Les façanes es van haver de 
repensar en relació al projec-
te inicial. Tenint en compte 
l’entorn i els edificis propers, 
es va voler integrar -dins del 
possible atès el gran volum 
que el configura- l’edifici a la 
imatge de poble de muntanya, 
simplificant l’ús de materials 
a només tres: pedra del país, 
fusta i arrebossat pintat.

Als espais comuns interiors 
s’ha buscat lluminositat, amb 
la utilització  de grans fines-
trals correguts a les façanes 
dels dos nuclis principals i 
la utilització de colors clars 
acompanyats amb tocs de co-
lors llampants i desenfadats a 
les parets i els sostres.
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>>>>>> A partir de la modulació de 
l’estructura existent s’ha treballat 
en tres tipologies diferents d’habi-
tatge: habitatges d’un mòdul tipus 
estudi, habitatges de dos mòduls 
amb dos dormitoris i habitatges de 
tres mòduls amb tres dormitoris

>>>Els habitatges d’un mòdul estan equipats amb cuines tipus kitchenette 
per tal d’aprofitar al màxim l’espai existent. Els habitatges de dos mòduls 
tenen la cuina integrada a l’estar, mentre que els de tres mòduls disposen 
de cuina tancada

18 l’adv ARQUITECTURA

S’ha simplificat el programa, 
els elements i els materials 
pel que fa al projecte 
original, adaptant-lo a les 
noves necessitats
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>>> Les parets divisòries i els sostres falsos s’han executat amb pla-
ques de cartró guix amb aïllament tèrmic a l’interior, acabat pintat. Els 
paviments utilitzats són de gres porcellànic als banys i la cuina tancada i 
parquet de fusta sintètica a la resta de dependències

>>> La calefacció i l’aigua calenta sanitària funcionen mitjançant gas, pro-
vinent d’unes cubes que el subministren a tots els blocs del conjunt. La 
resta d’equipaments funcionen mitjançant electricitat

partint de les limitacions d’es-
pai de l’estructura existent, 
es van idear tres tipologies 
d’habitatge: d’un mòdul d’es-
tructura tipus estudi, de dos 
mòduls amb dos dormitoris i 

de tres mòduls amb tres dor-
mitoris, que es van succeint 
als diferents blocs i plantes 
fins arribar als 200 habitatges 
existents al conjunt residen-
cial. 

Les obertures en façana s’han 
estudiat i  pensat per tal  que 
el  conjunt sigui harmònic,  in-
dependentment de la situació 
de cada tipologia en planta, 
buscant també que l ’ interi-
or dels habitatges sigui l lu-
minós,  amb obertures el  més 
grans possibles,  i  amb terras-

ses en molts dels habitatges 
que permeten disfrutar de les 
vistes i  del sol.

L’interior dels habitatges s’ha 
vestit amb paviments cerà-
mics als banys i de fusta a la 
resta d’estances, a més de co-
lors clars en parets i sostres.

S’han creat 
tres tipologies 
d’habitatges a partir 
de la modulació de 
l’estructura 
existent

PROJECTE: Conjunt Residencial RIBASOL SKI PARK · Arinsal
PROPIETAT: ASTRA, S.A.
ARQUITECTE: Moisès Pernía i Moreno / Projectes 9s
ENGINYERIA: ATECI
CONSTRUCTORA: CEVALLS / EMPUB



Av. Consell de la Terra, 14-16
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. (+376) 877 900
Fax (+376) 877 901 
cevalls@cevalls.com
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ENTREGA
IMMEDIATA
Visita qualsevol dia 
de la setmana. 
De dilluns a diumenge.

1

2

3

ESTUDI

APARTAMENT 2 DORMITORIS

APARTAMENT 3 DORMITORIS

376 € al mes

692 € al mes

1.008 € al mes

Els preus inclouen pàrquing i trasterwww.cisa.ad     cisaandorra         CISA.Andorra  ·  cisa@cisa.ad  ·  T. : (+376) 73 73 73 · Av. Sant Antoni, 32  ·  AD400 La Massana · ANDORRA

00 376 73 73 73

S k i  p a r k

COMPRA ARA EL TEU PIS 
AMB QUOTA FIXA DURANT 30 ANYS

SENSE ENTRADA
QUOTA FIXA

DES DE NOMÉS
376 € AL MES!

ENGINYERIA D’INSTAL.LACIONS

Av. de Salou, 40 · AD500 Andorra la Vella
T. +376 729 800 · F. +376 729 801 

Des de 1952

Av. Consell de la Terra, 14-16
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. 737 550OHSAS 18001

SEGURIDAD LABORAL
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M. 399 262
moncolor@andorra.ad

Morters autoanivellants
FaÇanes tÈrMiQues
MiCroCiMents

aÏllaMent aCÚstiC  ·  aÏllaMent tÈrMiC

ParQuets laMinats
ParQuets viníliCs

ESPECIALISTES 
EN TOT TIPUS DE PAVIMENTS

Industrial col·laborador Complex Ribasol Ski Park d’Arinsal
Ctra de la Comella, 41. Edifici Encorces · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920

Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad

T 815 541 · M 341 076
Ctra. del Pas de la Casa, local 4 · AD200 ENCAMP · nobregasl@andorra.ad
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Ctra. de la Comella, 4-6-8 · AD500 Andorra la Vella · F. 862 737 · jocor@jocor.ad · T. 802 626

DISTRIBUÏT PER:

Col·lecció

Street
Disseny urbà

Una empresa andorrana al servei del país.

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
AVARIES
838 000

Crta. de la Creu Blanca
Xalet Els Ascolls

AD400 L’ALDOSA 
(Principat d’Andorra)

Tel. 737 777 · Fax 838 038
ascensorsprincipat@andorra.ad

DISTRIBUÏDOR I 
INSTAL·LADOR DE:

Av. de Salou, 32 · AD500 ANDORRA LA VELLA · tel. +376 720 808 · fax +376 722 809 · totnatura@andorra.ad
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Silestone® 

Authentic Life
Cada element que ens envolta contribueix a construir-
nos la realitat. Aquesta és l’existència autèntica, la que 
defineix qui ets.
Silestone® et permet viure la cuina o el bany amb un 
sentit d’autoexpressió. L’únic taulell de quars amb 
protecció bacteriostàtica, disponible en textures 
diferents i exclusives.

Viu la vida autèntica,
viu la llar amb Silestone®.

C. de la Plana, S/n · ad500 Santa Coloma
T 722 405 · marmesa@andorra.ad 

Av. Tarragona, 71 · AD500 Andorra la Vella
T +376  821 645 · F +376 821 987 · dugarbotiga@andorra.ad

INDUSTRIAL COL·LABORADOR 
COMPLEX RIBASOL SKI PARK D’ARINSAL

MOBILIARI · CORTINES · ESTORS · CATIFES · VÀNOVES · ELEMENTS DECORATIUS · PARAMENT PER A LA LLAR

MOBILIARI · CORTINES · ESTORS · CATIFES · VÀNOVES · ELEMENTS DECORATIUS · PARAMENT PER A LA LLAR
Dugar Mobiliari, del grup Toldecor, ofereix un servei integral 
per l’equipament de l’habitatge, amb uns acabats harmònics 
i contemporanis. I per donar fi ns i tot una millor aparença, 
també afegim els complements tèxtils: cortines, estors, catifes, 
vànoves, elements decoratius i parament per a la llar. 

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

ENVANS I FALS-SOSTRES
MOTLLURES I LLUMS INDIRECTES

AÏLLAMENTS TÉRMICS I ACÚSTICS
ENGUIXATS

MOBLES DE PLACO A MIDA
TERRES TÉCNICS ELEVATS

I DECORACIÓ EN GENERAL



32 l’adv 33l’advARQUITECTURA ARQUITECTURA

L’edifici es desplega sobre el paisatge en tres volums que 
busquen maximitzar la superfície orientada a sud i obrir la 
casa cap a les vistes de la vall. La disposició de la planta 
permet generar un espai exterior acollidor a resguard del 
fort vent que domina la zona.
Les excel·lents possibilitats de captació solar i la reducció 
de l’envolupant orientada a nord juntament amb un acurat 
sistema d’aïllament amb materials naturals, com el cotó 
reciclat i les fibres de fusta, permeten reduir la demanda 
energètica de la casa.

pER llUís gInjAUmE · FOTOs I FIgUREs: llUís gInjAUmE

VIlA · EnCAmp

Habitatge 
unifamiliar de 

baixa demanda 
energètica



>>>Els tancaments de l’habitatge s’han realitzat amb entramat lleuger de fusta, un sistema estructural format per 
bastidors de fusta amb aïllament a l’interior. En la fase de disseny inicial de projecte, s’ha estudiat el sistema cons-
tructiu fins a la definició de cada panell

>>> Posteriorment, es fabriquen els panells al taller mitjançant programes i màquines de tall de control numèric 
d’alta precisió. Un cop muntats els panells, es transporten sencers en camió i finalment s’acoblen a l’obra. L’entra-
mat lleuger permet reduir el temps d’execució in situ i minimitzar els errors d’obra i els ponts tèrmics

>>>Secció pel volum de les habitacions

34 l’adv 35l’advARQUITECTURA ARQUITECTURA

la primera premissa del projecte 
era la de fer una construcció de 
baixa demanda energètica tant 
en els materials utilitzats, com 
en el procés constructiu i al llarg 
de la vida útil de l’edifici. Amb 
la implantació en el paisatge 

pensada per captar els recursos 
energètics naturals combinat 
amb els sistemes constructius 
adequats i les noves tecnologies, 
s’aconsegueix el màxim confort 
ambiental amb un consum ener-
gètic molt baix. 

>>>Axonometria del 
sistema estructural 
d’entramat lleuger 
de fusta

>>>A l’exterior predomina l’ús de materials naturals com la pedra i l’acer 
corten que s’integren amb l’entorn rural de la casa

Amb l’ús de 
materials naturals 
s’han reduït les 
emissions de CO2 i es 
generen espais més 
saludables
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>>> Els espais interiors s’encadenen formant relacions en diagonal entre els diferents programes que permeten 
projectar les visuals cap al paisatge exterior

>>> El doble espai permet una comunicació directa tant volumètrica com visual entre la zona d’estar de la planta 
baixa i l’estudi de la planta superior

1_NORMATIVA>> OCUPACIÓ, màxim15x15metres EDIFICABILITAT, 100m2 per planta
2_CONFIGURACIÓ BÀSICA >> ORIENTACIÓ, maximitzar façanes cap al sud 

                                                       >> ESPAIS SERVIDORS, concentrar-los al nord
3_PROPOSTA >> INTERIOR, relació fluïda entre els diferents espais 

 >> AGRUPACIÓ dels espais servidors al nord
 >> ENERGIA, maximitzar guanys solars als espais servits 
 >>JARDÍ, generar espai exterior protegit per la casa 
 >> VISUALS, obrir la casa a la vall i a l’espai exterior

ASSECADORA

RENTADORA

N

ASSECADORA

RENTADORA

N

El programa es desenvolupa en 
dues plantes habitables i un apar-
cament soterrat. Tenint en compte 
les necessitats del client, s’ha orga-
nitzat l’espai per tal que l’activitat 
del dia a dia es pugui desenvolupar 
a la planta baixa.
la geometria de la planta es frag-
menta en tres volums que per-
meten organitzar el programa de 
manera fluïda establint relacions 

en diagonal entre les estances. 
D’aquesta manera, s’aconsegueixen 
espais continus però amb les ca-
racterístiques adequades per al seu 
ús. la sala d’estar en doble alçada 
connecta amb l’estudi de la planta 
superior.
Al sostre i a la coberta, la fusta s’ha 
deixat vista per tal d’explicar el sis-
tema constructiu utilitzat i donar 
calidesa a l’espai.
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VISUALS, obrir la casa a la vall i a l'espai exterior
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OCUPACIÓ, màxim15x15metres
EDIFICABILITAT, 100m2 per planta

2_CONFIGURACIÓ BÀSICA
ORIENTACIÓ, maximitzar façanes cap al sud
ESPAIS SERVIDORS, concentrar-los al nord

3_PROPOSTA
INTERIOR, relació fluïda entre els diferents espais
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JARDÍ, generar espai exterior protegit per la casa
VISUALS, obrir la casa a la vall i a l'espai exterior
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ARQUITECTE: GINJAUME arquitectura i paisatge · Lluís Ginjaume
ENGINYERIA D’ESTRUCTURES: GETCE 
ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS: ATECI
CONSTRUCTORA: Construccions Baixench

>>>Planta baixa. Orientades al sud, les estances s’acomoden 
sobre el terreny en diferents volums que permeten obrir les 
visuals cap als punts més rellevants de l’entorn i generen un 
espai central exterior a recer del vent

>
>



Enginyeria, constructora i industrial col·laboradors habitatge unifamiliar a Vila · Encamp

EMPRESA CONSTRUCTORA DEL XALET A VILA

C. Mosquera 5 · AD200 Encamp
T 831 257  ·  F 833 116 

mail: const.baixench@andorra.ad

ENGINYERIA D’INSTAL.LACIONS

PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA

Enginyeria d’estructures. 
Projecte i direcció d’obra.



Industrials col·laboradors habitatge unifamiliar a Vila · Encamp Industrials col·laboradors habitatge unifamiliar a Vila · Encamp

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

T. 802 626

DISTRIBUÏT PER:

Av. de Salou, 40
AD500 Andorra la Vella
T. +376 729 800 · F. +376 729 801
Principat d’Andorra

C.Ciutat de Valls, 22 · Planta Baixa, local 2 · AD500 Andorra la Vella · T 869 737 · 363 888 · F 869 731 · portamatic@andorra.ad

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE PORTES AUTOMATIQUES

Instal·lacions Sanitàries - Reparacions

Camí de l’Arena, 7 Baixos · AD200 ENCAMP
Mòb +376 32 30 38 ·  +376 32 30 48 · Fax  +376 83 27 20

lampisteriaencamp@andorra.ad 

Urb. De Les Costes 13 baixos  · AD500 Andorra la Vella
T 72 22 86 · F 72 42 74 · pbalanca@andorra.ad
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f Qualitat de límpid.
Límpid: adj Clar, pur, d’una transparència perfecta. 
El ferro, l’acer, el formigó i el vidre són matèries prime-
res bàsiques a la construcció. A les noves dependències 
de Soadco aquestes matèries s’han conjurat en un ordre 
límpid oposat als habituals ambients industrials lúgubres,   
donant un aspecte perfecte de puresa i de transparència.

SOADCO

Limpidesa 
pER AUXINI SA · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ I ALbERTO LORENzO
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>>>Brots de color 
amb un rerefons 
grisenc, reflex de 
l’actualitat

Si hi ha un esforç a 
destacar, aquest és el 
fet a nivell d’aïllament 
acústic
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>>> Espais 
diàfans, 
transparents i 
lluminosos. Tot 
conjurat per 
crear un ambient 
harmoniós i 
productiu

Sense perdre la imatge industri·
al, recordant que les instal·lacions 
són una fàbrica, la lluminositat i la 
transparència són les característi·
ques principals dels locals de So·
adco. Els treballs que es presenten 
són la continuació dels que ja es 
van fer l’any 2013. La línia estètica 
és la mateixa: els materials tradici·
onals de la construcció —el formi·
gó i el ferro, l’acer i el vidre— tenen 
un paper important, i es combinen 

amb elements moderns d’estètica 
«retro» que trenquen la imatge 
industrial.

Els treballs han afectat el soterrani 
i la planta baixa en una de les dues 
ales que configuren l’edifici. A dalt 
—igual que passa en l’ala reforma·
da fa un parell d’anys—, les instal·
lacions elèctriques, de ventilació i 
de climatització s’han endreçat al 
passadís central, i s’han ocultat so·



>>>Una gran escala de vidre i d’acer inoxidable connecta la zona administrati-
va i de direcció amb la zona de fàbrica i metrologia
>>>Cap detall es deixa a l’atzar. L’ordre del cablejat i de les instal·lacions en 
són un clar reflex

>>>Metrologia 
i verificació, 
on es mesura 
l’excel·lència

bre un sostre fals. Al soterrani, les 
instal·lacions també s’han centra·
litzat, però aquí, per falta d’altura, 
s’han deixat a la vista. Així es refor·
ça la imatge de fàbrica. 

La llum és per tot arreu i s’ha 

prioritzat la natural quan ha es·
tat possible. Els vidres juguen un 
paper fonamental afavorint·ne el 
pas. Les divisòries són de vidre, 
i gràcies a una gran escala i als 
forats al paviment del pis supe·
rior — coberts amb vidre trepit·

jable—, la llum natural arriba al 
soterrani. 

L’esforç per assolir nivells òptims 
d’eficiència energètica va més enllà 
de l’aprofitament lumínic, però si 
hi ha un esforç a destacar, aquest 
és el fet a nivell d’aïllament acústic. 
Aquesta ha estat una de les preo·
cupacions principals de la propi·
etat: els vidres compten amb una 
làmina acústica transparent i els 

conductes s’han revestit amb una 
llana especial per evitar la trans·
missió dels sorolls que genera l’ac·
tivitat —amb maquinària, trànsit 
de materials pesants, persones, 
etcètera.

La distribució dels diferents depar·
taments s’ha fet afavorint un passa·
dís central ample i aprofitant l’espai 
per facilitar, en cas de necessitat 
futura, l’ampliació. Això, juntament 

amb les separacions de vidre, per·
met crear una sensació d’amplitud. 
Totes les actuacions afavoreixen la 
creació d’un ambient de concentra·
ció alhora que distès, i per a major 
confort del personal es disposa d’un 
office on relaxar·se tot prenent un 
petit piscolabis. 
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La llum és per 
tot arreu, i si s’ha 
pogut, s’ha prioritzat 
la natural

PROPIETAT: SOADCO, SL
PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA: 
R3E, SLU
CONSTRUCTORA: AUXINI, SA



www.auxini.ad
C/ Prat de la Creu 85, planta primera
AD500 ANDORRA LA VELLA   ·  T 868055 · auxini@andorra.ad           

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

Enginyeria i industrial col·laborador SOADCO

TAPISSERIA  ·  CORTINATGES  ·  ESTORS  ·  ROBA PER A LA LLAR
SUBMINISTRAMENTS TÈXTILS PER A L’HOSTELERIASUBMINISTRAMENTS TÈXTILS PER A L’HOSTELERIA
Av. Príncep Benlloch, 28 · Edifici Clara Rabassa · Andorra la Vella · Tel. 820 416 · decobigorda@andorra.ad 
www.decobigorda.com

C/ Pau Casals 6, 3r 4t, Andorra la Vella  · +376 869 777  ·  r3e@andorra.ad www.r3e.eu



Industrials col·laboradors SOADCO

C. de la Plana, S/n · ad500 Santa Coloma
T 722 405 · marmesa@andorra.ad 

Industrials col·laboradors SOADCO

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

Nova Generació
Pintures i  Revestiments

Moquetes · 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

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



El restaurant de Costa Rodona, un dels primers 

edificis de serveis dedicats a la restauració en les 

estacions d’esquí del país, renova i amplia els espais 

per adequar-se als requeriments d’explotació que 

demana un edifici privilegiat per la immillorable 

situació a peu de pista. 

L’edifici confronta amb la carretera del Port 

d’Envalira on es produeix un gran flux d’entrada 

d’usuaris des dels aparcaments propers, conferint-

li una marcada centralitat per la concentració de 

serveis destinats als clients de l’estació.

COSTA RODONA PAS DE LA CASA

Fashion 
attitude

PER ROBERT MARTÍ ARQUITECTURA · FOTOS : GRANDVALIRA
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recepció dels esquiadors previ 
a la pista, un accés al porxo de 
l’entrada principal al restaurant i 
un generador de la terrassa que 
recorre la façana principal per 
acabar en balcó sobre les pistes.

 L’ampliació havia de satisfer el 
programa propi d’aquest tipus 
de locals, millorar-ne el funci-
onament i, al mateix temps, fer 
reconeixible l’edifici original, 
amb una marcada geometria 

triangular de la planta que en 
complicava l’aprofitament dels 
espais.

La cuina s’apropia de la totalitat 
de la planta baixa de l’ampliació 
i es disposa en forma d’ala que 
desvirtua l’altre vèrtex del trian-
gle de l’edifici preexistent. Actua 
com una gran màquina per do-
nar servei al restaurant i s’obre 
en grans obertures cap a la zona 
de terrassa.   

La intervenció té dos aspectes 
a resoldre: fer més permeable i 
practicable l’accessibilitat a pis-
tes des de la carretera i donar 
resposta a les necessitats, fins 
ara insuficients, de l’espai de 
restauració. 

L’accés es resol fent unes escales 
àmplies i una rampa que per-
metin accedir a una plataforma 
a cota de l’edifici. Aquesta pla-
taforma és alhora un espai de 
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>> L’organització de les zones és clara: establir dos accessos contraposats 
confluint a l’interior en la zona de barra i permetre així dedicar la major 
part de la planta al menjador. En un dels vèrtexs es disposa l’escala per 
accedir a la planta superior i en l’altre la llar de foc com a signe inequívoc, 
manifestant-se en façana en forma de proa cap a l’estació

>> La planta superior està tota destinada al restaurant i es relaciona amb la 
inferior per un espai a doble altura, donant-li amplitud i continuïtat visual 
a la zona de menjador amb un mateix tractament en els materials dels 
revestiments. L’empremta de la cabana d’entramat de troncs sense polir, 
irregulars i imperfectes, tallats a mà, testimonia el pas del temps. Només 
una pàtina de pintura n’amaga els rastres anteriors

>> El mobiliari és neutre en els 
colors i es fon amb el paisatge 
nevat que s’emmarca en les 
obertures irregulars de les 
parets

“dos aspectes: fer més 
permeable i practicable 
l’accessibilitat a pistes  
i donar resposta a les 
necessitats de l’espai de 
restauració”

PROPIETAT: SAETDE
ARQUITECTE: Robert Martí
ENGINYERIA: Jordi Raméntol
CONSTRUCTORA: GCS



Enginyeria i Constructora Restaurant Costa Rodona  

PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA D’ESTRUCTURA

COSTA RODONA
SECTOR PAS DE LA CASA / GRANDVALIRA

C/ Prat Primer, 4 · apartament 22 · AD500 Andorra la Vella · Principat d’Andorra · Tel. +376 803 325 · j.ramentol@andorra.ad

SERRALLERIA INDUSTRIAL EL  POR TUGUÈS

AV JOAN MARTÍ, 127 
AD200 ENCAMP 

T +376 731 590

SERRALLERIA INDUSTRIAL EL  POR TUGUÈS

1965-2015

ANYS

ANYS



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

Industrials col·laboradors Restaurant Costa Rodona  

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  

>  TENDALS / TERRASSES
>  RETOLACIÓ / RÈTOLS
>  IMPRESSIÓ DIGITAL
>  PANTALLES GRÀFIQUES
>  TECNOLOGIA LED

S.L.U.
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Gairebé no es percep per fora, i observant la façana principal un 
no se n’adona, però l’edifici Casa Jordana és completament nou 
per dins i compta amb un àtic de nova construcció. L’objectiu 
de la reforma era dotar-lo dels paràmetres de confort actuals i 
revalorar els habitatges d’aquesta finca construïda als anys 60, tot 
mantenint-ne el caràcter exterior.

EDIFICI CASA JORDANA

Igual per fora, 
nou per dins

pER REDACCIÓ  ·  FIGURES: JORDI BATLLE  ·  FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ



cada planta, suportades per una 
estructura metàl·lica, que  apor-
ten una millora important als 
inquilins, que ara poden gaudir 
d’espais exteriors. Tant a l’hora 
de fer l’àtic nou com d’afegir les 
terrasses s’ha buscat una estruc-
tura lleugera per reduir les càrre-
gues sobre l’estructura principal 
de l’edifici, més enllà de realitzar 
les actuacions pertinents per as-

segurar-les. L’àtic compta amb 
terrasses importants i els espais 
s’han adaptat als gustos i les ne-
cessitats dels clients. 

A la façana principal s’han man-
tingut les obertures –encara que 
s’han canviat les finestres anti-
gues per unes de noves d’alumi-
ni amb ruptura de pont tèrmic 
i vidres amb cambra, complint 

Els menjadors eren petits, la fin-
ca no comptava amb ascensor i 
l’entrada tampoc estava adaptada, 
els acabats eren antics... La finca, 
construïda als anys 60 requeria 
una renovació integral per adap-
tarla als paràmetres de confort ac-
tuals. Això per dins. per fora calia 
preservar “el caràcter de l’edifici”, 
respectar al màxim el que hi havia 
a nivell de façana, un edifici em-

blemàtic de Sant  Julià de Lòria. I 
això és el que s’ha fet. 

Des de fora no es percep el canvi, 
si més no des de la façana princi-
pal. Ni tan sols que s’ha guanyat 
un pis, un àtic de nova construc-
ció que queda desplaçat cap a la 
façana posterior. per darrere sí, 
ja que a més s’hi han afegit unes 
terrasses de 12 metres quadrats per 

>>>Els habitatges que donen a la façana posterior han guanyat 12 metres qua-
drats de terrassa on gaudir de l’espai exterior. Aquestes terrasses se sustenten 
gràcies a una estructura metàl·lica

>> Secció

>>>L’àtic té terras-
ses àmplies. El pis 
nou queda endar-
rerit pel que fa a la 
façana principal, 
amb el que s’evita 
la modificació de 
la vista original de 
l’edifici
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S’han aïllat les façanes 
per l’interior i a fora 
s’han mantingut 
els elements 
ja existents



els paràmetres d’aïllament actu-
als. Fet que s’aconsegueix també 
amb l’aplicació d’aïllament a les 
façanes per l’interior. per l’exte-
rior l’actuació era difícil, doncs la 
façana combina arrebossat amb 
elements de granit decoratius, i 
tampoc s’hi volien introduir ma-
terials nous.

A l’interior, tots els acabats són 
nous. S’han triat elements de 
qualitat i funcionals. A més, s’han 
refet les diverses instal·lacions de 
l’edifici: elèctrica, xarxa d’aigües 
–s’han separat les residuals de les 
pluvials–, i s’ha equipat amb un 
sistema de ventilació mecànica 
controlada, que permet assegurar 
una bona qualitat de l’aire interi-

or. A més, s’ha instal·lat un ascen-
sor i s’ha adequat l’entrada, que 
es fa per un lateral de l’edifici, 
eliminant les barreres arquitectò-
niques que hi existien. A la planta 
baixa també s’han guanyat dues 
places d’aparcament noves.

La principal dificultat de l’obra 
ha estat adaptar-se a una obra 
concebuda als anys 60, que no 
permetia actuar amb llibertat i li-
mitava les actuacions possibles. 
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Els habitatges s’han renovat 
amb acabats nous, elements 
de qualitat i funcionals. 
L’àtic s’adapta als gustos i les 
necessitats de la propietat

A l’interior s’han refet 
les instal·lacions i els 
acabats i s’ha adaptat 
als estàndards de 
confort actuals

PROJECTE: Reforma Casa Jordana
PROPIETAT: Maria Rossell Jordana
ARQUITECTE: Jordi Batlle Jordana
ENGINYERIA: R3e Despatx d’Enginyeria
          Xavier Beal GETCE
CONSTRUCTORA: Coansa



Constructora, enginyeria i industrial, col·laboradors edifici Casa Jordana Industrials col·laboradors edifici Casa Jordana

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 

Antònia Font Caminal 1, 5è
Escaldes-Engordany. Andorra
Tel. 811 000
coansa@coansa.ad 

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

www.solsconfort.com

parquets
terrasses

C/ Pau Casals 6, 3r 4t
Andorra la Vella
+376 869 777 
 r3e@andorra.ad www.r3e.eu 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 



Industrials col·laboradors edifici Casa Jordana Industrials col·laboradors edifici Casa Jordana

INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES 
EN GENERAL

ENLLUMENAT PÚBLIC

ELECTRICITAT
FRANCESC ROCA

Ctra. de Nagol, 8
Tel. 841 022 

elect.franroca@andorra.ad
AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA

ANDORRA

Camí Ral, núm. 1
Local comercial B 4
AD500 ANDORRA LA VELLA
T. 825 725 | F. 867 780
copeco@andorra.ad

Subministrament,
reparació 
i motorització 
de tot tipus de:
persianes 

cortines 
tendals
mosquiteres

C. Dr. Vilanova, 9 · Edifici Thaïs · Planta Baixa · AD500 Andorra la Vella · Tel. 82 74 34 · Fax 82 98 98 · info@madecsa.ad · www.madecsa.ad

• fusteria
• ebenisteria
• mobiliari de cuina i bany

• electrodomèstics
• reformes
• serveis d’interiorisme

Инструкция по применению
Manual para la utilización del logotipo

Instal·lacions d’Alumini, Inox i Ferro

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

HOYO

INSTAL·LACIÓ · MANTENIMENT · REPARACIÓ

Crta. de la Creu Blanca
Xalet Els Ascolls 

AD400 L’ALDOSA
(Principat d’Andorra)

Tel. 737 777 · Fax 838 038
ascensorsprincipat@andorra.ad

DISTRIBUÏDOR I 
INSTAL·LADOR DE:

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
AVARIES
838 000

Av. d’Enclar, 20 · AD500 SANTA COLOMA · (Principat d’Andorra)
Tel. 722 237  · Fax. 724 003 · cristallerianouestil@andorra.ad
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L’edifici Pere de l’Oros d’Encamp ha passat per una reforma que 
li ha fet guanyar espai: s’ha alçat una mica la coberta, permetent 
l’aprofitament del cap de casa, que fins ara era desaprofitat. La 
coberta nova s’ha fet per sobre de la preexistent amb taulers de 
fusta contralaminada, que han permès muntar-la en un sol dia.

EDIFICI PERE DE L’OROS

Coberta exprés
PER REDACCIÓ · FIGURES: KF ARQUITECTES · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ



Aquesta coberta, que gairebé me-
reix l’adjectiu d’exprés, doncs un 
cop feta l’estructura metàl·lica 
en un sol dia es van col·locar els 

grans taulers de fusta massissa 
contralaminada d’entre 12 i 14 
centímetres de gruix, i es pot dir 
que la coberta va quedar feta. 

Després es va aplicar estilo dur 
com a aïllant, es va impermeabi-
litzar i es van aprofitar les lloses 
de pissarra de la coberta antiga 
per revestir la nova. Aquesta dar-
rera es va fer per sobre de l’an-
terior, que es va retirar un cop 
feta la nova, reaprofitant, a més 
de la pissarra, les bigues com a 
elements de decoració interior. 
Aquesta coberta, a banda de per-
metre un muntatge ràpid, té una 
major eficiència energètica, en 
comparació a una de convencio-
nal, doncs la fusta en si mateixa 
ja és aïllant.

73l’advARQUITECTURA

>>>Al sostre 
es veuen les 
bigues de fusta 
antigues de la 
coberta, que 
avui compleixen 
només un paper 
decoratiu

>>>A més de guanyar altura suficient per fer dos habitatges (de tres habitacions, cuina amb barra i menjador, bany i 
lavabo) al cap de casa, la reforma també ha permès fer un petit altell
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A la façana també s’hi ha gua-
nyat espai, creant uns voladissos 
nous sustentats en una estructura 
metàl·lica. Aquí s’ha aplicat polies-
tirè extruït per aïllar i s’ha revestit 
amb làmines de resines de fusta, i 
s’han fet uns marcs d’alumini nous 
per a les finestres. A la façana pos-
terior, s’ha aplicat un sistema d’aï-
llament per l’exterior (SATE). 

La reforma ha permès guanyar dos 
habitatges al cap de casa. Per això 
s’ha reforçat el sostre antic i actual 
terra dels pisos nous amb un for-
jat de formigó armat i una malla 
especial que permet treballar amb 
petits gruixos. Això era important 

per evitar carregar massa pes a l’es-
tructura, un tema que s’ha tingut 
molt en compte al llarg de tota la 
reforma, doncs es tracta d’una casa 
antiga. Així, per exemple, per fer 
els envans divisoris s’ha emprat 
cartró guix. Per acabar, s’ha deixat 
a la vista la fusta de la coberta i el 
terra és de parquet, amb l’excepció 
dels lavabos, on s’ha utilitzat gres. 

>>>El muntatge 
d’una coberta 
nova va ser molt 
ràpid, gràcies a 
la utilització de 
grans taulers de 
fusta massisa 
contralaminada

>>>Els habitatges són prou amplis i compten amb tres habitacions cada un, un bany com-
plet, un lavabo, una cuina i un menjador i sala d’estar. El terra està revestit amb parquet i 
als sostres s’hi ha deixat la fusta vista
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PROJECTE: Reforma d’àtic i de façana 
de l’edifici Pere de l’Oros. Encamp.
ARQUITECTE:  
Manel Pallarès · KF Arquitectes
CONSTRUCTORA: 
Construccions Roca



SERRALLERIA INDUSTRIAL EL  POR TUGUÈS

AV JOAN MARTÍ, 127 
AD200 ENCAMP 

T +376 731 590

SERRALLERIA INDUSTRIAL EL  POR TUGUÈS

1965-2015

ANYS

ANYS

Av. de Rouillac, 19 bis _ LES BONS _ AD200 ENCAMP _ (Principat d’Andorra)
Tel. 73 12 15 _ Fax 832 680 _ construccionsroca@andorra.ad
www.construccionsroca.ad

EMPRESA CONSTRUCTORA 
EDIFICI PERE DE L’OROS (ENCAMP)

INDuSTrIAl Col·lAborADor EDIFICI PErE DE l’oroS (ENCAMP)

Obra civil Obra privada Rehabilitació



Industrials col·laboradors de l’Edifici Pere de l’Oros · Encamp Industrials col·laboradors de l’Edifici Pere de l’Oros · Encamp

La botiga d’autoservei d’Andorra
Baixada del Molí, 10  ·  AD500 Andorra la Vella  ·  Tel. 860024

Carrer Prat de la Creu, 15 · AD500 Andorra la Vella · Andorra · T 808 830 · F 808 838 · andorra@muebleslafabrica.com

T’AGRADA 
COMPLIR 
EL TEUS SOMNIS?

Camí de l’Arena, 7 Baixos · AD200 ENCAMP · Mòb +376 32 30 38 ·  +376 32 30 48 · Fax  +376 83 27 20 · lampisteriaencamp@andorra.ad 

Instal·lacions Sanitàries - Reparacions

C. Dr. Vilanova, 9 · Edifici Thaïs · Planta Baixa · AD500 Andorra la Vella · Tel. 82 74 34 · Fax 82 98 98 · info@madecsa.ad · www.madecsa.ad

• fusteria
• ebenisteria
• mobiliari de cuina i bany

• electrodomèstics
• reformes
• serveis d’interiorisme

Инструкция по применению
Manual para la utilización del logotipo



Industrials col·laboradors de l’Edifici Pere de l’Oros · Encamp

C. dels Cortals, “Els Agols” · AD200 ENCAMP · Tel. 321 890

EMprEsa rEsponsablE dE la 
fustEria intErior i EXtErior (faÇana)

A N D O R R A

Carrer dels Barrers, 37 · AD500 Santa Coloma · Andorra la Vella
(Principat d’Andorra) · arti@andorra.ad · T 722 813 · F 723 814

InSTAl·lACIonS, 
mAnTenImenT I 
rePArACIonS De 
CAleFACCIó, >>>>>
VenTIlACIó I 
AIre ConDICIonAT

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE:
•	 Electricitat
•	 Comunicacions i xarxes
•	 Alarmes contra incendi i seguretat
•	 Extintors
•	 Energia solar

Carrer de la Vena, 9 bis · Tel. 832 500 · Fax 832 555
AD200 EncAmp (Principat d’Andorra)
escoem@escoem.ad  ·  www.escoem.ad

Av. Joan Martí, 39  ·  T 833 145  ·  F 833 146 · AD200 ENCAMP
Principat d’Andorra · pinturespi@encamp.ad

andorratelecom.ad
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5€
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L’empresa andorrana ofereix 
una experiència completa de 
serveis als clients, “no només 
els ajudem a trobar la propie-
tat ideal, sinó que també els 
assessorem amb qualsevol al-
tra necessitat que puguin te-
nir, com els tràmits per acon-
seguir la residència a Andorra, 
i els posem en contacte amb 
els recursos i els serveis lo-
cals, tals com bancs, assessors 
fiscals i advocats”, comenta 

Ralph Lünschloss, responsa-
ble de comerç internacional 
de l’empresa andorrana dels 
germans Joan Rafel i Narcís 
Socías Tomàs. I afegeix que 
l’equip d’Andorra Sotheby’s 
pot oferir atenció en diversos 
idiomes: català, castellà, fran-
cès, portuguès, anglès, ale-
many i rus.

Així, es dóna resposta a la de-
manda, doncs, tal com afirma 
el president i director gene-
ral de Sotheby’s Itnernational 
Realty Affiliates LLC, Philip 
White, “Andorra és un mercat 
en expansió que capta l’inte-
rès d’inversors locals i inter-
nacionals”.

Sotheby’s s’instal·la a Andorra
SOThEby’S ANdORRA

Sotheby’s International Realty ha arribat a Andorra de la mà de Finques 3 Cases, una empresa 
andorrana establerta l’any 2000. A partir d’ara operarà com a Andorra Sotheby’s International 
Realty i atendrà el mercat immobiliari de gamma alta al Principat. 

Sotheby’S InteRnAtIonAl 
ReAlty es va fundar al 1976 per 
oferir corretatges independents 
amb un programa de màrqueting 
i referència potent per a llistat 
d’habitatges de luxe i per connectar 
les millors empreses immobiliàries 
independents amb els clients més 
prestigiosos del món.

Each Office is Independently Owned and Operated

Av. Joan Martí, 102 · AD200 Encamp · ANDORRA · T+ 376 872 222 · F + 376 872 223 · info@sir.ad · www.andorra-sothebysrealty.ad

Habitatges exclusius per a vides extraordinàries

La prestigiosa marca Sotheby’s International Realty® 
s’instal·la al Principat d’Andorra

L’experiència i el coneixement del mercat immobiliari local s’uneixen a la reconeguda marca
mundial de propietats de luxe i neix Andorra Sotheby’s International Realty, la immobiliària
d’Andorra que combina estils de vida exclusius amb propietats úniques.

Andorra la Vella
La capital dels Pirineus

Andorra Sotheby’s International Realty | Immobiliària a Andorra

Andorra la Vella és una destinació única per als qui desitgen combinar tranquil·litat i
discreció, sense perdre de vista un entorn de gran riquesa natural i els privilegis de la vida.

Preu sota petició | Xalet de luxe | Andorra Sotheby’s International Realty

PROPIETATS DESTACADES - ANDORRA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY

Disposem d’una àmplia selecció de propietats exclusives per comprar a Andorra i estranger, el convidem a conèixer-les:

Immobiliària de luxe a Andorra i estranger

AMERICAN DOLLAR

Pis a Andorra la VellaXalet-Torre a Anyós 

Pis a Escaldes-Engordany Dubai, Dubai United Arab Emirates

CONSULTAR1.390.000 €

1.360.000 € $10,291,315

Exclusiva propietat
de luxe per comprar
a Andorra la Vella,
aquesta fabulosa…

Exclusiu xalet per
comprar a Anyós a la
zona de La Massana,
en tranquil·la i…

Espectacular pis de
luxe per comprar
a Escaldes, ben
comunicat, situat en…

Una oportunitat única
a la vida, es posa a
disposició a través
del Golf Sotheby
International Realty…

 243 m2 2 3 Individual 360 m2 3 4 Individual

 204 m2 3 3 Individual  2421 m2 3 3 

Xalet-Torre a Escaldes-Engordany

1.350.000 €
Bonica casa adossada
per comprar a
Escaldes, situada en
exclusiva zona…

 900 m2 3 6 Individual

AMERICAN DOLLAR

La joia de la corona de SoHo. 

$ 66,000,000

Àtic dúplex sobre el
famós Puck Building
amb vista a l’skyline de
la icònica Manhattan…

 2207 m2 7 6 
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La Ferreteria Principat ha obert 

una botiga nova, allunyant-se de la 

concepció tradicional de ferreteria. 

En aquest cas, la botiga es troba 

al local annex al magatzem de 

l’avinguda Salou. El nou local és 

ampli i diàfan, amb un espai per a 

l’autoservei, un altre d’exposició i 

un vestíbul apte per acollir petits 

esdeveniments, demostracions i 

formacions per als clients.

FERRETERIA PRINCIPAT

Nou concepte 
de ferreteria

PER REDACCIÓ · FOTOS: ALBERTO LORENZO
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>>> El sistema de calefacció utilitzat per donar calor a la nova botiga té la fibra de carboni com a element principal. 
Amb aquest material, els petits calefactors tenen un gran poder calorífic i, a la vegada, els aparells no cremen en 
tocar-los. A més, són resistents a la intempèrie

El vestíbul és 
ampli i a doble alçada,
on volen oferir 
demostracions 
i petites 
formacions

>>> La botiga es divideix en quatre 
passadissos amples a cada costat 
del mostrador, que es troba al 
centre del local
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ENGINYERIA D’ESTRUCTURES: AUREA 
ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS: ECM
CONSTRUCTORA: DUMAC SERVEIS

Des de fora ja es percep que no 
és un local industrial més, es 
diferencia de l’entorn amb una 
façana clara que combina el granit 
amb grans finestrals. Les obertures 
afavoreixen la visibilitat i el granit 
ofereix un marc resistent i durable.

El vestíbul és ampli i a doble alçada, 
on volen oferir demostracions i 
petites formacions als clients. En 
quatre passadissos amples s’hi 
poden trobar tot tipus d’eines i 

productes de ferreteria, distribuïts 
de tal manera que el client ho pot 
veure tot sense saturar-se, com 
passa a les ferreteries tradicionals. 

Al centre de la botiga hi ha el 
mostrador i, al fons, un espai 
d’exposició per veure i comparar 
elements. Aquesta zona es 
diferencia amb llums direccionals, 
més pròpies d’una boutique, i 
un terra més fosc, que realça 
l’exposició.

EL MILLOR EXPOSITOR

Tots els materials utilitzats per fer la 
botiga, amb l’excepció de l’estructura, 
són dels mateixos proveïdors que 
abasteixen la Ferreteria Principat per 
donar servei als seus clients. 

Des de la pintura a la calefacció, 
fins i tot els mobles que exposen els 
productes. Tot són productes que ells 
mateixos venen. Quina millor manera 
de demostrar la qualitat del que es 
ven que fent-ho servir?



Enginyeria i constructora del projecte Ferreteria Principat

ENGINYERIA CIVIL, 
ESTRUCTURES 
I INSTAL·LACIONS

Ctra. de Fontaneda, 36
Planta -3, porta C1
AD600 Sant Julià de Lòria
Principat d’Andorra
t/f +376 814 983 · m +376 325 422
ecm.ins@andorra.ad 

Despatx D'enginyeria Civil
Urbanisme i Obra Civil
Estructures i Geotècnia

Industria i Edificació

C. Isidre Valls, 5
AD600 Sant Julià de Lòria

Principat d’Andorra

Tel. 00 376 842 805
aurea@aurea.ad

AUREA

Urbanització Borda del Jaile · Edifici Milà Àtic 1a · AD600 Sant Julià de Lòria · dumacserveis@gmail.com · Tel. 331119 - 331118

portesseguretat

La doble tranquilitat
de sentir-se segur i estar segur

portesseguretat

La doble tranquil·litat
de sentir-se segur i d’estar segur

LA MILLOR

PORTA 

D’EUROPA

www.ferreteriaprincipat.com

Sant Julià de Lòria  ·  T 74 20 20
Andorra la Vella  ·  T 72 46 03
Encamp  ·  T 83 06 41

Resistència i equilibri a un preu ajustat. La 
gamma INN.DOOR BÀSIC està recomanada 
per a tot tipus d’habitatges i locals, certi� cada 
grau 4C.

Màxima resistència certi� cada grau 5C. Amb 
rebliment anti butron. Habitatges aïllats, amb 
poca vigilància, magatzems i locals en polígons. 
Certi� cada APTA per a establiments obligats de 
seguretat, tals com bancs, joieries i empreses.

Duplica la resistència amb els dos escuts cuiras-
sats INN, i permet un doble control del siste-
ma de tancament amb clau de servei (sistema 
DUO). Duplica el temps de resistència 4C.

DOBLE RESISTÈNCIA

DOBLE CONTROL

Porta de 
seguretat 
amb detecció 
anticipada de 
robatori i avís 
d’alarma



Industrials col·laboradors Ferreteria Principat

Carrer de Lòria, 24 · Tel. 843 639
AD600 Sant Julià de Lòria · (Principat d’Andorra)Carrer Pobladó, 37 · Naus Cortés núm. 3 · AD500 Santa Coloma · Andorra

Tel. 811 356 - Fax 863 398 · fito@andorra.ad

C.Ciutat de Valls, 22 · Planta Baixa, local 2 · AD500 Andorra la Vella · T 869 737 · 363 888 · F 869 731 · portamatic@andorra.ad

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE PORTES AUTOMATIQUES
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Becier Vehicles amplia la seva oferta amb la incorporació del concessionari oficial de la marca japonesa 
MAZDA a Andorra. Situat a la cantonada de l’Avinguda de Santa Coloma número 89 amb el Carrer de la 
Prada, a Andorra la Vella, el local d’exposició té una part destinada a MAZDA. La superfície d’exposició de 
MAZDA té 210 m2, amb 17 m lineals de façana vidrada. El local, molt més gran, comparteix exposició amb 
Mitsubishi i SsangYong.  

pER REDACCIÓ · FOTOS : OSCAR LLAURADÓ

BECIER VEHICLES  ·  MAZDA

Confort

Els treballs de remodelació de la 
zona de MAZDA de l’interior del 
local ha consistit en la col·locació 
dels elements constructius que 
MAZDA utilitza en tots els seus 
concessionaris, amb un pavi-
ment modern, de la casa italiana 
Marazzi, amb peces de gres por-
cellànic de 75x75 cm, aïllaments 
tèrmics i acústics, i llums de dis-

seny. Aprofitant la necessitat de 
fer la remodelació del local inte-
rior per a la exposició de MAZ-
DA, s’ha dut a terme la millora i 
l’embelliment integral dels 54 m 
lineals de façana, a base d’un re-
vestiment modern de xapa d’alu-
mini tipus “Alucobon”, en color 
gris plata, coronat amb la nova 
retolació de les marques expo-



94 l’adv ARQUITECTURA

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

sades. Així mateix, s’ha renovat 
tota la voravia al voltant del local 
d’exposició.

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 co-
moditat per als usuaris. Amb la 
distribució de l’espai, dels vo-
lums, dels materials i dels colors, 
s’ha volgut donar un ambient 
agradable i confortable per als 
clients.

Els vehicles de MAZDA estan 
construïts d’acord amb els més 
alts estàndards de la indústria de 
l’automoció. Són eficients, flexi-
bles i potents, a la vegada que se-
gurs i elegants. Ofereixen les mi-
llors relacions de compressió del 
món, amb uns nivells molt bai-

xos de consum i emissions, però 
sense renunciar al rendiment.

BECIER VEHICLES és impor-
tador, distribuïdor i servei de 
postvenda de marques automo-
bilístiques de primera línia per 
a Andorra des de 1949. Amb Re-
nault com a primera marca de 
distribució, Becier Vehicles lide-
ra des dels orígens el rànquing 
automobilístic andorrà. En l’any 
1999 va incorporar la marca Da-
cia. posteriorment, ha anat in-
corporant Infiniti, Mitsubishi, 
SsangYong i, a finals del 2014, la 
marca KIA. En aquest any 2015 
Becier Vehicles ha incorporat la 
marca MAZDA. 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           



Industrials col·laboradors Mazda · Becier

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

Ctra. de la Comella, 31 · Nau 2 del Ribal · AD500 ANDORRA LA VELLA · T/F (+376) 869 657 · fusteben@andorra.ad

Fusteria Ebenisteria
Empresa responsable de la instal·lació dels panells                                            a la façana 
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Realçar 
el producte 
i el servei

PER REDACCIÓ

Seguidament es presenta un conjunt d’actuacions 

d’interiorisme, que tenen com a principal objectiu 

realçar el producte i/o el servei. En una botiga 

convé sempre que el protagonisme el tingui el 

producte a vendre i que no hi hagi interferències 

entre aquest i els clients. En un local de serveis 

passa el mateix, no s’han de posar obstacles 

entre el prestador i el qui el requereix. I en tots 

els casos, l’establiment ha de convidar a entrar, 

ha de ser acollidor i incitar al vianant a descobrir-

lo. Així passa als nous locals de la Cambra de 

Comerç, Serveis i Indústria d’Andorra i també 

a la botiga Rey Shoes. Explicació a part mereix 

la remodelació de Roca & Ribes, doncs aquesta 

combina comerç i passatge; el passatge queda 

ben defi nit, i alhora convida als vianants a anar 

descobrint la botiga i els productes que ofereix.

DOSSIER INTERIORISME

97l’advDOSSIER INTERIORISME 9797979797979797979797



99l’advINTERIORISME

Les dues intervencions que ens ocupen, son una clara manifestació 
del know how de  Quartet. Dos espais d’utilització pública, netament 
diferenciats, tant per l’ús i la superfície, com per la freqüència i 
la naturalesa dels usuaris. Per un costat, les noves oficines de la 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, per l’altre, la 
botiga Roca & Ribes, un establiment històric i paradigmàtic del 
principat, referent de l’activitat comercial del país.

INTERIORISME COMERCIAL

Espais 
d’utilització pública

pER QUARTET · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ
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del cadiram del despatx de presidència, bus-
cant una optimització del pressupost disponi-
ble i en un clar esforç per part de Quartet de 
fer el màxim amb el mínim. 

Una primera impressió ofereix una imatge di-
àfana, oberta, accessible, propera, com són les 
actuacions que desenvolupa la Cambra en la 
seva tasca diària al servei del ciutadà. 

Al moment de la implantació, 
es va resoldre el problema de 
l’accessibilitat, que el local no 
contemplava, ja que l’edifica-
ció és anterior a la normativa.

La imatge es va sustentar so-
bre els colors corporatius, es-
pecialment el blau, que és un 
color definidor de l’entitat per 

excel·lència. La il·luminació de 
la planta baixa es va definir 
des del punt de vista d’una mi-
llor relació qualitat/preu/ren-
diment, així com el mobiliari. 
Net, funcional, sobri, pràctic. 

A la planta de Direcció es va 
aprofitar el mobiliari existent 
en la seva totalitat, a excepció 
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>>>L’ imatge proposada juga amb una clara 
diferenciació d’ambdues plantes, en base al 
tractament del paviment. A la planta baixa, es 
va voler donar una imatge de proximitat i frescor 
utilitzant un parquet de color clar, tipus roure 
blanquejat, mentre que a la primera planta es 
va escollir un parquet més tradicional, de fusta 
fosca, més institucional, adient amb la funció més 
representativa de la planta en qüestió

La nova implantació de la Cambra va sorgir de l’idea de fer 
l’entitat més visible i, per tant, més accessible, baixant-la des 
de la segona planta de l’Edifici Lemans, on havia estat radicada 
més de vint anys, a les plantes baixa i primera del mateix edifici.

CAMBRA DE COMERÇ D’ANDORRA

Visibilitat
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mercaderia exposada per sobre de l’expositor, primar el 
contingut per sobre del continent. En altres casos es va 
aprofitar mobiliari existent, reubicant-lo, reformant-lo 
o millorant-lo, i tractant d’armonitzar els displays oferts 
per les marques.

Amb la reubicació de les diferents àrees es va generar l’es-
pai per a una nova exposició de mobiliari de Kare, una 
oferta de decoració força interessant, amb una col·lecció 
eclèctica, farcida d’aquells objectes exclusius que poden 
arrodonir qualsevol disseny.

Una altra actuació important va ser la situació i tipologia 
de les caixes, llargament discutida i ponderada, provant 
de definir i facilitar el cobrament i les actuacions deriva-
des, informació, devolucions, embolicat de paquets,  etc. 
La Direcció volia resoldre les unitats de manera que sem-
pre es veiessin ordenades. per tant, es van habilitar espais 
per a les pantalles, els escàners, el material d’oficina, els 
telèfons, els cables, les bosses, etc.

En definitiva, una intervenció aparentment innòcua, 
però amb una incidència molt important en el funciona-
ment d’un establiment clarament de referència al princi-
pat, per part nostra, una actuació aparentment discreta, 
de no massa lluïment, però interessant i important, per 
la magnitud del repte.

La nostra primera mesura, considerant 
que la botiga actua com a passatge entre 
el carrer Maria pla i l’Av. Meritxell, va ser 
reforçar l’itinerari a través de l’establiment, 
definint i delimitant un pas clar i generós, 
que alhora permetés veure-hi a través de 
la botiga, gairebé de banda a banda. Afa-
vorint que el públic, fins i tot els no clients, 
gosés entrar-hi i, un cop a dins, pogués 
percebre l’establiment de forma clara. De-
finir perfectament el trajecte, com un eix 
vertebrador, amb la funció d’atreure usu-
aris per convertir-los en clients. Una espè-
cie de passeig arquitectònic.

L’actuació següent, en col·laboració es-
treta amb la direcció, va ser redistribuir 
i ordenar els diferents espais per temes. 

Agrupar els diferents lots de productes de 
les mateixes característiques en àrees es-
pecialitzades. Un canvi d’eix, un gir simple 
en l’orientació de les gòndoles i els exposi-
tors de la secció de maletes, disposant-los 
en un angle de 60º en relació a l’eix longi-
tudinal definit pel passeig, en lloc dels 90º 
originals, proporciona una millor percep-
ció de l’oferta i una visió alentadora a anar 
fins al fons de la botiga, on s’exposen les 
maletes de marca. Augmentar la visibilitat 
i afavorir la circulació, provocar l’explora-
ció de l’establiment.

En algunes seccions es va dissenyar mo-
biliari de nova concepció, senzill, polifun-
cional i poc invasiu, amb el blanc com a 
color de base, per posar de manifest la 
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INTERIORISME: Quartet

>>>Menció especial mereix el jardí vertical disposat com a atractiu, darre-
re de la caixa de la zona de vaixelles i electrodomèstics de gamma alta. Un 
punt d’atenció/atracció per estimular al client a anar fins al fons de la botiga, 
sempre provocar la curiositat i l’exploració, perfectament visible des de l’ac-
cés des del carrer Maria Pla

La nostra intervenció a la botiga de Roca & Ribes, desenvolupada al llarg de 
dos anys, va consistir més en una reorganització general que en una reparació, 
propiament dita, tenint en compte la superfície considerable, que en una 
darrera intervenció es va incrementar en tres-cents metres quadrats. La 
impressió que produïa, abans de la nostra intervenció, era la d’un espai una 
mica caòtic que havia anat creixent en diferents etapes, amb intervencions, 
més o menys especifiques, on es barrejaven una gran quantitat de seccions 
i referències, parament, decoració, petit electrodomèstic, regals, maletes, 
etcétera, oferien una imatge una mica confosa que podia arribar a ésser fins i 
tot dissuasiva, pel que fa a explorar les possibilitats de l’oferta.

ROCA RIBES

Restyling



Empresa constructora i industrial col·laborador Cambra de Comerç d’Andorra Industrials col·laboradors Cambra de Comerç d’Andorra i Roca Ribes

Antònia Font Caminal 1, 5è Escaldes-Engordany. Andorra Tel. 811 000 coansa@coansa.ad 

C. Camp Pauet, local 8-10
Tel. +376 722 210 // Fax. +376 722 841

alu.mafidasa@andorra.ad // AD500 Andorra la Vella

Av. Verge de Canòlich, 76 · Edif. Major, local 4A
AD600 Sant Julià de Lòria · T 841 936 · F 841 937
noucolor@andorra.ad ESPECIALISTES EN MICROCIMENTS

C. Roger Bernat III, 20
AD500 Andorra la Vella
Tel. +376 80 25 80
Fax +376 80 25 89
mobiliari@ofijet.com



Industrials col·laboradors Roca Ribes Industrials col·laboradors Roca Ribes

Carrer del Parnal, edifici Prat de la Casa, bloc D, local 5 · AD700 Escaldes-Engordany
Tel. 866 204 · Fax 866 314 · installacionsnunez@gmail.com

Instal·lacions Sanitàries

NUÑEZ S.L.

Fusteria · Decoració · interiorisme · mobiliari De cuina
Ctra. de la Comella · Edifici Encorces, 3a. planta · AD500 Andorra la Vella · tel. 865 116 · fax 868 572 · fustec@andorra.ad

Crta. de la Comella · Polígon Industrial Encorces d’en Nyerro · Nau 2B · AD500 ANDORRA LA VELLA  · Tels. 827 760 · 323 180 · lafusteria@yahoo.es

Treballs de fusteria i decoració

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

T. 802 626

DISTRIBUÏT PER:
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REY SHOES

La sabata, 
protagonista

pER REdaccIó · FOTOS: ÒScaR LLaURadó

L’interiorisme de la nova botiga Rey Shoes s’ha fet pensant en la 
sabata. Cada element del mobiliari, la il·luminació o simplement 
decoratiu té un paper important a l’hora de realçar el calçat que 
s’exposa.



110 l’adv INTERIORISME

>>> Les prestatgeries estan il·luminades individualment amb tires de LED 
que realcen el protagonisme de les sabates, fetes artesanalment

Rey Shoes és una sabateria exclu-
siva, on cada sabata s’ha fet a la 
manera tradicional, manualment, 
i amb materials de primera qua-
litat. El disseny de la botiga s’ha 
encarat a crear un ambient luxós, 
on dominen la fusta d’aspecte no-
ble i els tons daurats, sense treure 
protagonisme a allò que realment 
el mereix: la sabata.

Les prestatgeries i el mostrador 
estan revestits imitant el roure 

envellit, una fusta noble, i pre-
senten una imatge sòlida i robus-
ta al mateix temps que elegant. 
aquestes prestatgeries combinen 
amb una paret revestida de paper 
pintat amb motius tèxtils, i cada 
un dels nivells està il·luminat in-
dependentment mitjançant tubs 
de LEd. La fusta i els motius tèx-
tils de les parets evoquen tradició, 
igual que fan les sabates, fetes de 
manera artesanal. a una banda 
del local s’hi exposen les sabates 
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La fusta i els motius 
tèxtils evoquen 
tradició, igual que 
les sabates, fetes 
artesanalment

per a dona, i a l’altra les d’home. 
Una divisió que es reforça amb 
un sofà doble, clar pel cantó que 
mira les sabates de dona i fosc pel 
de les d’home. a la botiga no hi 
falten miralls, integrats en co-
lumnes i al mateix mobiliari, que 
permeten observar com escauen 
les sabates escollides. 

Tota la botiga és il·luminada amb 
LEds, fins i tot els llums daurats 
centrals, de llum càlida, estan 

equipats amb bombetes LEd, 
pensant en afavorir l’estalvi ener-
gètic de la botiga. En una de les 
parets, una pantalla de televisió 
va mostrant imatges de com es 
fabriquen les sabates que es ve-
nen en aquesta botiga. 

>>> La fusta noble, uns llums daurats i les parets revestides amb paper tintat amb 
motius tèxtils donen elegància a l’estança

PROJECTE: REY SHOES. Av. Meritxell
INTERIORISME: LAURA TORRES



Industrials col·laboradors botiga Rey Shoes

Av. Joan Martí, 39  ·  T 833 145  ·  F 833 146 · AD200 ENCAMP
Principat d’Andorra · pinturespi@encamp.ad

Mobles a mida
Parquets

Cuines
Tot derivat de fusta

Crtra. dels Cortals, Naus industrials OCIVISA, nau 2ES 
AD200 Encamp · Andorra · Tel. 334 611

Tel. 82 00 28 · Fax. 82 06 99 · fusteriapau@gmail.com

SERVEIS DE ELECTRICITAT I MANTENIMENT
Avinguda del Pessebre, 44, PIS 2n 1a · AD700 Escaldes Engordany

Tel. 608861 – 349162 · electricitatnem@gmail.com

L'ART DE DEFINIR LA SIMPLICITATL'ART DE DEFINIR LA SIMPLICITAT
L-CUBE
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MAUCO ha celebrat una petita festa que ha servit per diverses 
raons. La primera era inaugurar l’edifici. La segona era encetar una 
línia de servei nova: de ferreteria dirigida tant a constructors com a 
industrials i a particulars. La tercera, i potser la més important, era 
agrair la fidelitat dels clients, doncs l’any que ve ja en farà 40 que 
MAUCO treballa. 

MAUCO

Nova línia de 
ferreteria

peR RedACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURAdÓ
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>>> Nombrosos clients i col·laboradors van aprofitar la festa per conèixer més a fons els 8.000 metres quadrats 
de les instal·lacions de MAUCO a la Bartra d’Encamp, des dels productes de la ferreteria fins als magatzems i els 
tallers de reparació de la maquinària

La incorporació a 
un grup de compres 
permet oferir més 
de 60.000  
referències

>>> La festa d’inauguració de l’edifici incloïa un 
aperitiu-sopar amb el que MAUCO volia agrair la fidelitat    
i la confiança dels clients i els col·laboradors

116 l’adv CONSTRUCCIÓ

La inauguració de l’edifici de 
MAUCO va permetre conèixer els 
seus 8.000 metres quadrats –que 
estan equipats amb les darreres 
tecnologies- i tots els serveis i 
els productes que s’hi ofereixen. 
Tothom qui ho va voler va visitar 
els magatzems i els tallers–
normalment tancats al públic-; 
l’aula de formació, amb capacitat 
per a 30 alumnes; l’aparcament, 
amb capacitat per a 40 vehicles; i, 
evidentment, les zones de botiga i 
exposició. 

Aquesta darrera, gràcies a la 
incorporació a un important grup 
de compres, compta amb més de 
5.000 referències en estoc i amb més 
de 60.000 productes en catàleg, que 
en 24 hores poden estar a la botiga. 
Així, MAUCO ha inaugurat una línia 
de ferreteria dirigida tant al públic 
professional com al particular, en 
la que ofereix des de petit ferratge 
a parament per a la llar, passant 
evidentment per eines i maquinària, 
a més de pintura, roba i calçat de 
protecció, ancoratges i soldadures, 
entre molts altres productes.
Tot això sense oblidar els serveis 

que des dels inicis han caracteritzat 
MAUCO: el lloguer i la reparació 
de maquinària. en aquest sentit, 
cal destacar que MAUCO té la 
qualificació de SAT –servei oficial- 
de múltiples marques, oferint així 
reparacions amb garantia. Així 
mateix, s’ha de destacar el lloguer 
i el muntatge de diferents tipus de 
bastides per a tot tipus de treballs, 
també per a la rehabilitació de 
façanes.
La festa es va acabar amb un 
aperitiu-sopar, que va servir-se per 
agrair la confiança i la fidelitat dels 
clients.
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MÉS ENLLÀ de la 

rehabilitació 
estricta 

PER REDACCIÓ

Aquestes són defi nicions que trobem al diccionari de l’Institut 

d’Estudis Catalans. Però no acaben de concordar amb el que 

s’entén avui en dia per rehabilitació quan es parla del sector de 

la construcció. Aquí, el concepte de rehabilitació va més enllà, 

és més exigent. No és simplement deixar un edifi ci en el seu 

estat inicial, sinó que implica millorar-lo.

Rehabilitació: 1 f. [LC] Acció de rehabilitar; l’efecte. 

Rehabilitar: 1 v. tr. [LC] Restituir al seu primer estat, d’on era caigut. 

Habilitar: v. tr. [LC] Fer hàbil, declarar hàbil.

Hàbil: 1 1 adj. [LC] Apte, idoni, per a alguna cosa. 
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Per millorar l’estètica, la co-
moditat interior, l’eficiència 
energètica, etcètera; però 
també pot tenir altres objec-
tius, tals com evitar que una 
construcció continuï dete-
riorant-se o canviar-ne l’ús. 
En aquest darrer cas, sovint 
s’aprofita per fer millores a 
diversos nivells.

Així doncs, una rehabilitació té 
múltiples impactes beneficio-
sos. Un és a nivell social, doncs 
sigui d’un tipus o d’un altre, la 
rehabilitació acaba millorant les 
condicions de vida dels usuaris, 
incrementa el confort, ja sigui 
tèrmic, acústic o simplement 
per una estètica més d’acord als 
seus gustos. Actualment, la gran 
part de les rehabilitacions tenen 
com a objectiu principal la mi-
llora de l’eficiència energètica. 
Així, un altre impacte repercu-
teix en benefici del medi ambi-
ent, al reduir l’empremta dels 
edificis. 

Però d’entre els múltiples impac-
tes d’una rehabilitació, no es pot 
passar per alt l’econòmic. 

A primer cop d’ull, és una despe-
sa per a qui encarrega els treballs 
i un ingrés per a qui els fa i per 
als seus proveïdors. Però obser-
vant-ho de més a prop, represen-
ta riquesa per a totes les parts, 
doncs la rehabilitació no deixa de 
ser una inversió que genera estal-
vis en diferents factures, ja que es 
redueixen els consums.

Per tots aquests impactes és im-
portant apostar per la rehabili-
tació, tant des del sector públic 
com del privat, a nivell particular 
o empresarial i en tots els sectors 
d’activitat. La rehabilitació repre-
senta, avui en dia, un dels filons 
de la recuperació del sector de 
la construcció, que té i continu-
arà tenint un pes important en 
l’economia del país. A Europa, la 
rehabilitació representa el 42% de 
l’activitat constructora i encara 
haurà de créixer, doncs la Unió 
Europea treballa per impulsar la 
rehabilitació energètica, desti-
nant-hi el 20% dels seus fons.
El Govern ja ha contractat els ser-
veis de neteja dels rius per aquest 
2015. La nova campanya té un 
cost de 76.532 euros.

Una rehabilitació 
té impactes 
beneficiosos a 
nivell social, 
econòmic 
i sobre el medi
ambient

Av. de Rouillac, 19 bis _ LES BONS _ AD200 ENCAMP
(Principat d’Andorra) _ Tel. 73 12 15 _ Fax 832 680

construccionsroca@andorra.ad _ www.construccionsroca.ad

El valor de 
l’eficiència energètica en el seu edifici

Els edificis més eficients energèticament li aporten més rendibilitat, valor 
en el mercat immobiliari, confort i beneficis econòmics a curt termini.

Obra civil Obra privada Rehabilitació

Una rehabilitació 
pot ser per 

diferents motius: 

DOSSIER REHABILITACIÓ
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>>> PANELLS SANDVITX. Coberta 
realitzada mitjançant elements 
multicapa, a força de làmines 
d’acer perfilades en les cares 
exterior i interior i ànima de 
poliuretà injectat.

Som especialistes en el subminis-
trament de materials per a la 
construcció, com ara cobertes, 
revestiments de façana, façanes 
ventilades, forjats metàl·lics, murs 
cortina o naus industrials del tipus 
clau en mà, entre altres. Gràcies a 
la nostra dilatada experiència en 
la utilització de diversos materials, 
podem oferir als clients solucions de 
qualitat, així com un ampli ventall de 
productes.

Actualment distribuïm els nostres 

productes al Principat d’Andorra, Es-
panya i França i, a través de la nostra 
política de creixement i diversificació, 
hem pogut esdevenir una de les em-
preses de subministrament de ma-
terial amb l’oferta més àmplia i com-
petitiva. Amb un Centre Integral de 
Subministrament amb més de 3.500 
m2 de superfície i un equip de profes-
sionals amb experiència contrastada 
en el sector, treballem sempre amb el 
propòsit d’oferir el millor servei a la 
nostra clientela.

BELLACER, empresa membre de GRUPO HIEMESA, 
posa a la disposició dels seus clients la tecnologia més 
avantguardista per a l’execució de tots aquells elements 
que conformen l’aspecte estètic de qualsevol tipus 
d’edificació moderna.

Envolupant 
arquitectònic

BELLACER GRUP HIEMESA
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UnA APLICACIó nOvA PER A Un 
MAtERIAL AntIC

La UE està impulsant el reciclatge de 
parabrises, però fins fa molt poc no 
es donava una segona vida a aquest 
material laminat (butiral de polivinil 
o PVB) que impedeix que esclatin les 
llunes.

Interface s’ha associat amb la cadena 
de subministrament per processar el 
laminat i usar-lo per a la producció 
de llosetes de paviment tèxtil. Això 
suposa que serem capaços de reduir 
la petjada de carboni dels nostres 
paviments tèxtils i d’allargar la vida 
útil del PVB al mateix temps.

Interface compta amb una història 
d’innovació radical. El 1994 vam posar 
en marxa Mission Zero®, el nostre 
compromís per convertir-nos, abans 
del 2020, en la primera empresa 
íntegrament sostenible. Això vol dir 
que el 2020 totes les nostres matèries 
primeres han de ser materials reciclats 
o biològics al 100%.

Hem pres moltes mesures per 
incrementar el contingut de materials 
reciclats de les nostres llosetes i, al 
mateix temps, hem reduït en gran 
mesura la quantitat de matèries 
primeres necessàries.

COM fER fROnt ALS GRAnS 
IMPACtES

L’anàlisi del cicle de vida (LCA, 
per les sigles en anglès) d’una 
lloseta de moqueta convencional 
mostra que les matèries primeres 
són les responsables de la major 
part de l’impacte ambiental. I 
més concretament, el fil i la capa 
intermèdia de làtex són els elements 
que més contribueixen.

Sobre la capa intermèdia o precoat

La capa intermèdia (coneguda com 
precoat) és un dels components de  
la lloseta de paviment tèxtil, fa que el 
fil quedi fixat al compost de suport. 
El làtex sintètic és el component 
principal d’aquesta capa intermèdia 
en tot el sector dels paviments tèxtils.

Reducció de l’impacte del material 
de la capa intermèdia

Reduir l’ús de material, emprar més 
materials reciclats o trobar materials 
alternatius amb un menor impacte 
ambiental.

A Interface, ens esforcem al màxim per 
aprofitar aquestes opcions. El 2008, 
ens centrem en la capa intermèdia o 
precoat, un component fonamental 
de les llosetes de paviment tèxtil.

Hi ha més de mil milions de cotxes al món, i entre un 5 i un 6% de mitjana canvien una 
lluna anualment. Al treballar amb empreses associades, estem convertint un producte 
de rebuig en un component d’allò més útil per fabricar les nostres llosetes de paviment 
tèxtil.

Descobreixi el PVB

DaDes sobre el PVb

Compost usat per 
laminar les llunes 
de cotxes i vidres 
d’edificis.

No és tòxic.

Presenta una bona 
resistència de tensió.

És molt adherent.

Es calcula que hi ha 
disponible 1 milió de 
tones mètriques de 
material reciclat a tot 
el món.

No és corrosiu.

Del parabrises a la moqueta
PVB reciclat

El nostre compromís 
per la innovació 
radical i la 
sostenibilitat »

Aquest material reciclat 
ens ajuda a reduir encara 
més el nostre impacte 
mediambiental »

Es converteixen 
els parabrises en 
paviments tèxtils »

Fil

Capa intermèdia de làtex sintètic

Compost de suport de bitumen

Teixit estabilitzant de vidre

Coberta de suport Ctra de la Comella, 41 Edifici Encorces
AD500 Andorra la Vella 

Tel. 721300 - 805920 ·  Fax. 721301
email. msgrup@msgrup.ad

empresa representant per a andorra:

PVB 
RECICLAT

Substitució de vidres

El vidre s’envia a 
unes instal·lacions 
de reciclatge

Es separen els 
fragments de PVB

Es neteja el PVB 
reciclat

Es refina el PVB 
per obtenir una 
dispersió

La dispersió  
s’empra per a 
fabricar el compost 
de suport de la capa 
intermèdia

S’aplica la capa 
intermèdia a 
la lloseta de    
paviment tèxtil

Avui, després de set anys, aquesta 
iniciativa ens reporta diversos 
resultats. Hem pogut eliminar del 
tot la capa intermèdia en els nostres 
productes Microsfera, encara que 
aquesta solució no és possible per a 
totes les llosetes de moqueta.

¿I quina solució tenim per als altres 
productes? El vidre laminat dels 
vidres dels edificis i les llunes dels 
cotxes.

Des de la dècada de 1930, les llunes 
dels cotxes estan laminades per 
evitar que esclatin i cada any es 
canvia alguna lluna en un de cada 
vint cotxes. Això genera una cadena 
de material amb el qual garantir 
un subministrament ingent a tot el 
món.

La majoria de les llunes dels cotxes 
estan laminades amb PVB, un 
material que serveix per substituir 
el làtex de la capa intermèdia de les 
nostres llosetes.

L’ús de PVB reciclat redueix la petjada 
de carboni de la capa intermèdia en 
un 80%, en comparació amb el làtex 
convencional.
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Un enginyer estudiarà i analitzarà 
els consums i les necessitats ener-
gètics que tenim, veurà l’eficiència 
del nostre sistema de calefacció, 
per on es generen pèrdues i els 
llocs a atacar per millorar l’eficièn-
cia energètica de la nostra llar. A 
partir d’aquí, elaborarà un llistat de 
possibles actuacions a seguir, prio-
ritzant uns treballs o uns altres en 
funció de cada cas –encara que la 
decisió final de fer una o altra in-
tervenció serà de la propietat. Això 
evitarà que el remei sigui pitjor que 
la malaltia, fet que també es pot do-
nar sense un bon assessorament, i 

ajudarà a veure què és el que més 
convé i si s’adapta a la llar. 

Són moltes les actuacions que es 
poden realitzar per rebaixar el con-
sum energètic, però no totes apor-
ten els mateixos beneficis, i fins i tot 
poden agreujar altres problemes. 
Per això és bo deixar-se assessorar. 
A més, els enginyers també podran 
ajudar a l’hora d’escollir elements i 
materials. 

Per començar, cal estudiar i ana-
litzar els consums i les necessitats 
(denominat demandes) reals de 

cada edifici per separat (que encara 
que a vegades es confonguin, són 
ben diferents), i s’han d’observar de 
prop diferents elements per trobar 
les possibles pèrdues. 

Hans Urban és enginyer superi-
or –presta els seus serveis a ATE-
CI–, i explica que fins a un 25% de 
l’energia es pot arribar a perdre per 
les finestres velles, a causa d’unes 
prestacions tèrmiques reduïdes 
en comparació amb la resta de 
tancaments, però també per una 
col·locació inadequada. Aques-
tes són sempre un punt crític de 

Abans de fer una obra, cal veure què cal fer i perquè. Avui en dia, la majoria dels treballs de rehabilitació que 
es fan en edificis són per reduir-ne el consum energètic per cobrir la mateixa necessitat (demanda). O més 
ben dit, per millorar-ne l’eficiència energètica. Uns canvien finestres, d’altres instal·len aïllament tèrmic, 
i n’hi ha que canvien la tradicional caldera de gasoil per un altre sistema de calefacció. Però no sempre el 
que fa un, serveix per al veí. Les patologies i les problemàtiques són diferents en cada habitatge. Per això 
és convenient, abans d’engegar unes obres, veure què és el que realment necessitem. veure quina és la 
malaltia i quins els remeis, i analitzar què és millor. I en això ens poden ajudar els enginyers especialistes en 
aquestes qüestions.

Què és pitjor, 
el remei o la malaltia?

DIAGNOSI

• 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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Fins a un 25% 
de l’energia es 
pot arribar a 
perdre per les 
finestres

malbaratament d’energia i també 
problemàtiques en la qüestió de 
l’aïllament acústic. La coberta se-
ria el segon punt més important 
on es generen pèrdues calòriques, 
segons Urban. Però actuar a la 
coberta és molt complicat: “són 
paraules majors”. Un tercer punt 
de possible actuació pel que fa a 
l’envolupant és la façana, encara 
que no seria la prioritat si no és 
per problemes de filtracions d’aire, 
humitats i fongs. Aquí hi ha marge 
d’actuació tant per l’interior com 
per l’exterior. Aquí, els anomenats 
SATE –sistemes d’aïllament tèrmic 
per l’exterior– fan que les obres si-
guin relativament fàcils, sense pèr-
dua d’espai interior ni problemes a 
nivell d’instal·lacions –elèctriques, 
d’aigua, etcètera– i amb menys 
molèsties per als habitants. Amb 
aquests sistemes, a més, s’acon-
segueixen valors molt baixos de 
transmitància tèrmica. Si no fos 
possible per l’exterior, es pot actu-
ar des de l’interior amb trasdossat 
de cartró guix.

Un punt habitualment oblidat són 
els forjats, ja siguin per a espais no 
calefactats com garatges, com per 
a l’exterior. Aquests punts normal-
ment es poden arribar a aïllar des 
de sota molt fàcilment.

Pel que fa a l’envolupant, només 
quedaria la solera, on les pèrdues 
tèrmiques es concentren a la zona 
perimetral de l’edifici. Una actuació 
en aquest punt pot arribar a justi-
ficar-se només en cas d’una pato-
logia específica, com la presència 
de fongs, i podria realitzar-se per 
exemple mitjançant un aïllament 
tipus XPS perimetralment a la sole-
ra des del exterior.

Encara sense anar a veure el sis-
tema de calefacció en si, i tampoc 
parlant d’electricitat, és important 
tenir un bon control i regular indi-
vidualment la temperatura a cada 
estança de la casa. Amb aquesta 
mesura ja es poden obtenir estalvis 
d’entre el 5 i el 15%, que ja són molt 
importants.

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

PROJECTE: EDIFICI L’AIGÜETA (AnDORRA LA VELLA)  ·  PInTURA EXTERIOR DE FAÇAnA
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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

Ja portem 3 anys instal·lant 

les millors finestres 
tèrmiques del mercat

El sistema de producció d’energia també és molt important a l’hora d’avaluar l’eficiència energètica d’un edifici. 
Més enllà dels combustibles i les diferents fonts d’energia existents, un dels primers problemes que es poden per-
cebre en una caldera és el rendiment de combustió, però sovint el més important és el de la pèrdua per disposició 
de servei. Això són les pèrdues de calor pel cos de la caldera, que en el cas de calderes velles mal aïllades poden 
ser considerables. Per Urban, només per aquesta pèrdua de disposició de servei ja val la pena mirar-se la caldera. 

Aquí és interessant també poder re-
gular la temperatura de la caldera i 
la impulsió als radiadors en funció 
de la temperatura exterior i així 
evitar pèrdues innecessàries i un 
sobreescalfament a l’interior. So-
vint, les calderes treballen sempre a 
la mateixa temperatura, encara que 
la demanda sigui menor. Les noves 
calderes ja incorporen l’opció de 
baixar-ne la temperatura en funció 
de la que hi hagi a l’exterior.

També hi ha sistemes per recu-
perar la calor que s’escapa a través 
dels fums de la combustió a través 
de la tecnologia de “condensació”. 
Aquesta es pot aprofitar quan hi ha 
un sistema de distribució a baixa 
temperatura, com a través d’un ter-
ra radiant, per exemple. 

Igualment es podrà plantejar 
canviar el sistema de producció 
de calor per un de més eficient, 
més econòmic o més net, com 
poden ser la biomassa llenyosa, 
les bombes de calor (per exemple 
l’aerotèrmia, o la geotèrmia), o 

tecnologies més recents com les 
bombes de calor d’absorció amb 
gas. Igualment, és podrà mirar de 
combinar el sistema existent amb 
un altre, buscant l’optimització 
dels dos sistemes, com podria ser 
un sistema híbrid de la caldera de 
gasoil existent amb bomba de ca-
lor aerotèrmica.

Un altre aspecte a tenir en comp-
te per reduir el consum energètic 
en la producció, deixant de banda 
les fonts, és l’elèctric. Les bombes 
que fan funcionar el sistema de 
calefacció són moltes vegades “mà-
quines destructores d’electricitat”, 
doncs sovint estan sobredimensio-
nades i funcionen sempre amb els 
mateixos consums, encara que les 
necessitats siguin menors. Urban 
assenyala que en els estudis mos-
tren que sovint se’n podria reduir 
el consum fins al 50%, mitjançant 
un dimensionant ajustat i utilitzant 
bombes d’alta eficiència. 

En l’apartat elèctric, l’enginyer afir-
ma que els radiadors elèctrics i els 

que funcionen amb acumuladors 
no són gens eficients ni a nivell 
energètic –necessiten una caloria 
elèctrica per generar una caloria 
tèrmica– ni a nivell de confort en el 
cas dels sistemes d’acumulació.

A l’auditoria d’eficiència energètica 
també es té en compte el consum 
d’electricitat. Aquí hi ha força mar-
ge de millora: en la il·luminació, per 
exemple substituint les bombetes 
incandescents i/o halògenes per 
LEDs, per exemple, o altra vegada 
controlant un ús correcte i afavo-
rint que s’il·luminin només les es-
tances que s’estan utilitzant. Urban 
posa l’exemple d’una escala, que 
sovint s’il·lumina sencera i no per 
trams. 

Les possibilitats per reduir els con-
sums i fer una gestió més eficient de 
l’energia són múltiples –i no tenim 
l’espai ni el temps per explicar-les 
totes–, i el progrés de la tecnologia 
en diferents àmbits segur que afa-
vorirà que cada dia l’eficiència ener-
gètica sigui major.

DIAGNOSI

La producció d’energia



ROTEX Confort 365
La calefacció per sistema

www.rotex-heating.es

365 dies l’any de 
màxim confort

Integració òptima 
de les energies 
renovables

Perfectament 
coordinat Sistema 
global

FABRICANT ALEMANY AMB MÉS DE 40 ANYS D’EXPERIÈNCIA

Especialistes en sistemes de calefacció

Bomba de calor aire/
aigua HPSU compact
Baixa temperatura

Acumulador tèrmic i 
dipòsit acumulador solar, 
ROTEX Sanicube i ROTEX 
HybridCube

Sistemes de calefacció 
per sol radiant ROTEX 
Monopex i System 70

Sistema solar 
ROTEX Solaris
(opcional)

Calderes de condensació 
en gas i gasoil GCU i A1

Bomba de calor aire/
aigua HPSU Bi-Bloc
Baixa temperatura

Bomba de calor aire/
aigua HPSU monobloc
Baixa temperatura

Bomba de calor aire/
aigua HPSU hitemp

Alta temperatura

Calderes murals a gas 
de condensació

Bombes de calor d’alta 
temperatura. T de l’aigua 
80°C fins a -25°C
Calderes de condensació 
de Gasoil amb bloc de 
fosa en alumini silici
Respectuós amb el medi 
ambient

Ctra. de la Comella 4-6-8
AD500 Andorra la Vella
Principat d‘Andorra

T. +376 802 626
F. +376 862 737
jocor@jocor.ad

La calefacció per sistema
ROTEX Confort 365
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Els lasurs a l’aigua són l’opció 
que ofereix millors resultats en 
el tractament de la fusta. Aquests 
actuen a porus obert, deixen res-
pirar la fusta i s’aconsegueix re-
duir els problemes de corbat i in-
flor que causen els fenòmens de 
condensació dels productes que 
formen capa estanca, com els ver-
nissos i les pintures clàssics, que 
utilitzats en exteriors comporten 
risc d’esquerdes i la consegüent 
desprotecció de la fusta, a més 
d’uns cicles de manteniment més 
curts i una aplicació més labori-
osa.

Els lasurs aporten pigments a 
base d’òxid de ferro que, a més de 
la seva acció com a tint donant 
diferents tonalitats de color, ac-
tuen com a partícules reflectants 
dels raigs ultraviolats (UV). Els 
lasurs CEDRIA també aporten 
biocides i hidrofugants, comple-
tant una protecció eficaç davant 
els elements que actuen negati-
vament contra la fusta, especial-
ment a l’exterior.

A diferència dels vernissos, amb 
els lasurs es fa innecessària la 
seva eliminació en el manteni-
ment. N’hi ha prou en aplicar una 
capa de refresc.

Si atenem a aspectes estètics, els 
lasurs contenen alguns pigments 
però són altament transparents, 
deixant veure el vetejat i l’estruc-
tura de la fusta. A més, no formen 
capa i li atorguen un tacte natu-
ral. 
Les opcions d’acabat són diver-
ses i depenen del gust personal 
i l’elecció del producte adequat. 
Per obtenir els resultats desitjats 
tant des de la perspectiva estètica 
com del manteniment adequat, 
cada espècie de fusta i cada tipus 
d’exposició exigeix una elecció 
correcta del producte a aplicar. 
En aquest sentit, CEDRIA ofereix 
solucions tecnològicament avan-
çades per a qualsevol situació, 
amb un catàleg ampli de lasurs i 
tractaments. El consell dels pro-
fessionals de FERRETERIA PRIN-
CIPAT resultarà de gran ajuda.

Sabem que la fusta en exteriors es veu afectada, entre altres, per 
factors climatològics com la pluja, la neu, les temperatures extremes o 
els raigs Uv del Sol. tots ells tenen gran incidència en l’aspecte exterior 
i la salut interior dels mobles de jardí, les pèrgoles o les estructures 
constructives de fusta. Per salvaguardar-ne la bellesa i les propietats 
naturals, es necessiten productes específics per a la seva cura i 
protecció, així com una aplicació correcta.

FERRETERIA PRINCIPAT i EQUIP TÈCNIC DE CEDRIA

PROTECCIÓ I CURA DE LA FUSTA

Avantatges 
dels lasurs de 

base aquosa en 
exteriors

www.ferreteriaprincipat.com

SOLUCIONS PER A 

TOT TIPUS DE FUSTES
eXterior/interior

Sant Julià de Lòria  ·  T 74 20 20
Andorra la Vella  ·  T 72 46 03
Encamp  ·  T 83 06 41
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La societat ha experimentat forts 
canvis en els últims anys, les neces-
sitats i les exigències s’han transfor-
mat, n’hi ha de noves i n’hi ha que 
han desaparegut. I la construcció 
s’ha d’adaptar a aquests canvis, i ho 
ha de fer tenint en compte les no-
ves tecnologies. El futur passa per 
les Smart Cities –amb una major 
necessitat de xarxes de comunica-
ció intel·ligents, infraestructures 
de subministraments i transports i 
connectades, gestió de residus i re-
cursos mediambientals o sistemes 
d’estalvi energètic–, però també pels 
edificis intel·ligents, i tant en la seva 
concepció com en la seva intercon-
nexió i sistemes constructius. 

Aquí, els progressos tecnològics in-
fluiran en el desenvolupament d’un 
nou model d’immoble. L’informe 
exposa que l’ús d’impressores 3D, la 
comunicació Machine to Machine 
(M2M) o l’Internet of Things (IOT) 
canviarà la concepció mateixa dels 
edificis i permetrà la interactuació 
dels dispositius de l’habitatge, de 
l’edifici i de les infraestructures de 
la ciutat. Però també, igual que avui 
les tecnologies de la informació per-
meten que els consumidors puguin 
concebre i dissenyar productes i 
serveis, faran que els compradors 
d’habitatges puguin triar les caracte-
rístiques funcionals de les seves llars 
i visualitzar-hi la pròpia vida. 

Les noves tecnologies són essencials pel futur del sector de la 
construcció, tant per a l’obra nova com per a la rehabilitació 
d’edificis ja existents. Un informe elaborat pel catedràtic 
d’Economia Aplicada José María O’Kean per a Beyond Building 
Barcelona-Construmat assenyala que les noves tecnologies 
seran un dels factors clau perquè el sector segueixi jugant un 
paper rellevant per l’economia espanyola. Aquestes contribuiran 
a construir i rehabilitar habitatges adaptats a les necessitats de 
la demanda, que els experts apunten com a línia a seguir.

Les impressores 3D, 
la comunicació M2M 
i l’IOT canviaran la 
concepció mateixa 
dels edificis

Nova Generació
PiNtures i revestimeNts

moquetes
Pintura industrial decorativa 

Façanes · Paviments
impermeabilitzacions
tractaments ignífugs

Av. Sant Jaume, 28 · baixos
AD700 Escaldes Engordany

novageneració@andorra.ad

Telèfon +376 866 730
Fax +376 826 730

PROJECTE: Hotel Glòries, Sant Julià de Lòria
DATA: Maig 2015
DESCRIPCIÓ: Rehabilitació de la façana de l’edifici mitjançant 
un Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior ( SATE ) per a la 
Rehabilitació de l’Envoltant Tèrmic de l’Edifici.

NOVES TECNOLOGIES

La transició cap a ciutats 
i edificis intel·ligents
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En vidres, SIEP fa tot tipus 
d’instal·lacions. Treballen amb 
vidres de cambra (baix emissiu, 
antisorolls, control solar, etcè-
tera), de seguretat (antirobatori, 
antiincendis i antifums), miralls i 
policarbonats. Fan portes, fines-
tres i mampares de bany de qua-
litat i disseny.

Fabrica, instal·la i repara tot ti-
pus de persianes (graduables, de 
seguretat, autoblocants). Ofereix 
persianes amb lamel·les orienta-
bles per controlar la llum, la tem-
peratura i la ventilació, afavorint 
una millor gestió energètica; 
persianes autoblocants de segu-
retat, amb una àmplia gamma de 
colors. També fan mosquiteres 
practicables, corredisses i enrot-
llables.

SIEP té una llarga experiència en 
el treball de l’alumini i el PVC, 
materials amb els que fabriquen, 
instal·len i reparen tot tipus de fi-
nestres, tancaments i sostres. Te-
nen multitud d’acabats en colors 
RAL i imitacions de fustes.

Aquesta empresa també fa tot ti-
pus de treballs metàl·lics amb fer-
ro, acer inoxidable i acer corten. 
Val a dir que instal·len, reparen i 
fan manteniments de portes sec-
cionals, basculants, enrotllables, 
practicables i corredisses, i dels 
seus automatismes.

A part de tot això, també fan tre-
balls de revestiment amb Com-
posite® i rehabilitació de tot tipus 
de façanes.

Serralleria Industrial El Portuguès (SIEP) 
és una empresa familiar amb gairebé 
mig segle d’experiència en el món de 

la serralleria, el vidre, les persianes, el treball de l’alumini-
PvC i el ferro. SIEP ofereix tot tipus de solucions a mida de les 
necessitats i amb un tracte personalitzat, que construeix tot 
un marc de confiança.

Més de mig segle 
oferint solucions 
personalitzades

Serralleria Industrial el Portuguès

SERRALLERIA INDUSTRIAL EL PORTUGUÈS

1965-2015

ANYS

A
N
Y
S

AV JOAN MARTÍ, 127 
AD200 ENCAMP 

T +376 731 590

SERRALLERIA INDUSTRIAL EL PORTUGUÈS
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Innovació al servei 
de la construcció

El sector de la construcció es va reinventant dia a dia. Apareixen 
noves necessitats i cal adaptar-se als nous temps. I això fa que 
s’ideïn sistemes constructius i materials nous. A Beyond Building 
Barcelona-Construmat, la fira internacional més important del 
sector de la construcció, que es va celebrar entre els passats 
dies 19 i 23 de maig, s’hi van poder veure 
algunes de les novetats en aquest camp, 
que van des de pintures i paviments 
a nous panys de paret, passant per 
sistemes d’aprofitament d’energia o fins 
a un pont de construcció ràpida, pensat 
per a situacions d’emergència.

SISTEMES I MATERIALS

El pont que es veu a la 
imatge pot ser muntat 
per vuit treballadors en 
tan sols vuit hores. És un 
pont d’emergència infla-
ble i ultralleuger

Un revestiment que pro-
tegeix en cas de terratrè-
mols, repartint l’energia 
de l’impacte i evitant el 
trencament

by

Creat per a ser utilitzat... a tot arreu

Exterior Revestiments per a la construcció

Beyond Building 
Barcelona-

Construmat
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SISTEMES CONSTRUCTIUS, PARETS, TERRES I 
ACABAMENTS

Una de les novetats més sorpre-
nents és la d’un pont d’emergència 
de ràpida instal·lació, inflable i ul-
tralleuger. Seguint el sistema pro-
posat pel Centre Internacional de 
Mètodes Numèrics en Enginyeria 
–un consorci entre la Generalitat i 
la Universitat Politècnica de Cata-
lunya–, un pont de 14 metres pot 
ser muntat en tan sols vuit hores 
per un equip de vuit treballadors i 
suporta el pas de vehicles de 30 to-
nes. Una altra novetat relacionada 
amb les emergències és un sistema 
de protecció antisísmica d’elements 
no estructurals, com són els tanca-
ments, els envans i els sostres fal-
sos, recobrint-los amb un teixit que 
reparteix més uniformement les 
sol·licitacions dinàmiques. Aquest 
sistema es compon d’una malla 
de fibra de vidre bidireccional i un 
adhesiu de poliuretà monocom-
ponent, que distribueix l’energia 
d’impacte del terratrèmol per tota 
la superfície facilitant-ne l’absorció 
i prevenint la concentració d’esfor-
ços.
A nivell de construcció són diver-
sos els sistemes innovadors presen

tats. Un exemple és la utilització de 
grans prefabricats de formigó armat 
per construir edificis bioclimàtics 
amb estàndard de Passivhaus, que 
simplifiquen l’execució en resoldre 
amb un únic element la fonamen-
tació, l’estructura i el tancament. 
També es van presentar uns panells 
d’estructura de fusta farcits amb pa-
lla premsada, de manera que el ma-
teix element treballa com a estruc-
tura i com a aïllament. Els panells 
tipus són de 3 x 1,2 metres i de 40 
centímetres de gruix, i també se’n 
fan d’especials i a mida per resoldre 
llindes, ampits, pilars o cantonades, 
i cap d’ells sobrepassa els 200 kg. 
Uns altres panells es munten en sec 
mitjançant cargols i tirafons i funci-
onen simultàniament d’estructura i 
envolupant. Aquests panells estan 
formats per un bastidor d’acer, un 
nucli aïllant i taulers d’acabat a cada 
costat, i poden incorporar portes i 
finestres. Les seves mides no reque-
reixen l’ús de maquinària pesada 
ni per al transport ni per a la instal-
lació. Aquest sistema, a més, genera 
pocs residus en obra i redueix, així, 
l’impacte ambiental.

Algunes novetats a 
nivell de sistemes 
constructius passen 
per la reducció de 
residus i la lleugeresa 
dels materials

Els panells prefabricats de fromigó serveixen 
per construir edificis bioclimàtics

La palla premsada farceix l’estructura de 
fusta i serveix per aixecar parets

SISTEMA D’AÏLLAMENT TÈRMIC EXTERIOR

Av. Les Escoles, 31 · Casa Sucarana, porta 25 · AD700 Escaldes-Engordany
Tel. 37 24 33  ·  construccions.abc@andorra.ad

REHABILITACIÓ FAÇANA EDIFICI AVINGUDA MERITXELL. 
VISTA FAÇANA PRINCIPAL

ABANS

ABANS. 

REHABILITACIÓ FAÇANA EDIFICI AVINGUDA MERITXELL. 
VISTA FAÇANA SECUNDÀRIA

DESPRÉS

DESPRÉS. 
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Pel que fa als paviments, es va donar 
a conèixer una mescla amb aspecte 
de terra gruixuda compactada però 
de gran resistència superficial, per-
metent el trànsit pesat de vehicles. 
Tots els components són naturals i 
la barreja es pot pigmentar. Una de 
les virtuts és que es pot utilitzar per 
estabilitzar superfícies amb pen-
dents de fins el 15%, evita l’erosió 
del terreny per l’acció de l’aigua i 
no requereix manteniment, doncs 
impedeix el creixement d’herbes. 
Una solució per a terres amb trànsit 
lleuger la proporcionen els equips 
de pedra de marbre natural aglo-
merada amb resina de poliuretà 
per a recobrir un metre quadrat. 
Aquesta barreja ofereix un resultat 
continu però drenant, resistent a 
l’esquerdament i als xocs de tempe-
ratura.

Les necessitats obliguen a innovar. 
Així neix el sistema de fonamen-
tació profunda per a treballs de re-
paració o reforç on no pot accedir 
fàcilment la maquinària de micropi-
lotatge. Aquest no necessita injectar 
cap material i les connexions són 
roscades, no soldades. Consisteix 
en construir un element de formigó 
embevent-hi uns elements prefabri-
cats anomenats aparells CSAP, que 
serveixen de guia per al clavament 
dels suports profunds amb pistons 
hidràulics i de transmissors dels es-
forços entre els suports i l’estructu-
ra. Per a estructures lleugeres de fins 
a 5 tones hi ha elements prefabricats 
que substitueixen els fonaments. 
Aquests elements es componen 
d’una peça de formigó lleugera –que 

es pot transportar a mà- travessada 
per barres d’acer que es claven al ter-
reny mitjançant un martell manual. 
La unió amb les estructures a supor-
tar es resol amb una connexió rosca-
da que fàcilment permet adaptar-se 
a qualsevol tipus de suport.

En relació a acabats que aporten 
millores, ha aparegut un nou SATE 
–sistema d’aïllament tèrmic per 
l’exterior- que redueix a quatre les 
capes a aplicar. Això s’aconsegueix 
substituint la malla per una capa 
de poliestirè amb resina que s’apli-
ca per projecció, i permet eliminar 
la malla i el morter que la uneix. 
Com a aïllant s’utilitzen unes pla-
ques de poliestirè expandit amb 
grafit i com a capa final un morter 
alleugerit amb esferes de vidre i que 
només requereix una capa de 0,5 
mil·límetres d’espessor. En conjunt 
es rebaixen més de 8 kg de pes per 
metre quadrat, sense sacrificar les 
prestacions aïllants. També es van 
presentar unes plaques fonoabsor-
bents de cotó reciclat que es fabri-
quen a partir de les deixalles de la 
indústria tèxtil. Aquestes, presen-
ten diferents dissenys i colors i es 
poden utilitzar en aplicacions a la 
vista, doncs no tenen cap compo-
nent irritant per a la pell o les vies 
respiratòries. Per decoració, hi ha 
una gamma de pintures que incor-
poren grafè, que actua com a malla 
de suport a nivell mol·lecular i que 
millora la flexibilitat, la resistència 
i la homogeneïtat de la pintura, al-
hora que n’allarga la vida útil i mi-
llora la textura i aparença un cop 
aplicada.

Les necessitats 
que es generen en 
la rehabilitació 
d’edificis obliguen a 
innovar

Elements prefabricats que 
substitueixen els fonaments per a 
estructures de fins a 5 tones

Sistema de fonamentació profunda 
per on no pot accedir la maquinària

Panells fonoabsorbents i 
decoratius fets amb les deixalles 
de la indústria tèxtil

innovador sistema de sòl magnètic  
És flexible i ràpid d’instal·lar, adhesiu, sense cola, sense sistema de clic. 
Simplement cal estendre’l.

El sistema es compon de dos elements: una làmina de metall que es 
col·loca al subsòl i un sòl de PVC (de tires o de rajoles) amb una part 
inferior magnètica. Un cop col·locat, el PVC s’adherirà a la làmina. Fàcil 
d’instal·lar, permet canvis d’estil ràpids i econòmics, per 
la qual cosa és ideal per a aquelles zones en què es 
requereixi una instal·lació ràpida. 

Es pot estendre sobre sòls durs ja existents, i es pot trepitjar des del 
primer moment.

La seva durabilitat és perfecta per aplicar en llocs de gran afluència 
com hotels, botigues, gimnasos, oficines, centres comercials, hospitals i 
consultoris, a més del seu ús residencial.

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

    Estucs · Vernissos · Moquetes · Papers · Tèxtils · Retolació · Pintura en general

TENDÈNCIES EN INTERIORISME

El paper pintat decoratiu és una de les millors 

solucions per a la decoració d’interiors. A més, està 

molt de moda i és un dels recursos més utilitzats en 

interiorisme. Els revestiments de paret amb paper són 

una de les tendències en decoració més esteses.

NOVETAT
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La tecnologia avança i cada cop 
ens servim de més aparells per fer 
millor la nostra feina o viure més 
tranquils. En aquest sentit, són 
diverses les novetats presentades 
a BBB-Construmat. Un exemple és 
una solució domòtica que estalvia 
a les empreses instal·ladores tota la 
complexitat de la integració KNX. 
El procés comença fent una relació 
de les funcionalitats a implementar 
i el material més adequat es lliura 
a l’obra ja programat i sobre carrils 
DIN. L’instal·lador només ha de fer 
les connexions als borns etiquetats 
i identificats. Amb aquest sistema 
es poden rebaixar fins a la meitat 
els costos en relació a una 
domòtica feta a mida. Igualment, 
amb una aplicació clara i intuïtiva 

l’usuari pot guardar 
els horaris i les 
escenes favorites 
i el sistema les 
gestiona de la 

forma més eficient. 
Des d’un mòbil, tauleta o 

PC, aquest sistema no requereix 
de cablejats costosos i es pot 
ampliar pas a pas. L’aplicació és 
compatible amb altres protocols 
de comunicació.

Si en domòtica s’han presentat di-
verses novetats, els aparells dirigits 

a facilitar la feina d’arquitectes, en-
ginyers i tots aquells professionals 
vinculats al sector encara són més 
nombrosos. Des d’un escàner 3D 
de mà a tot tipus d’aplicacions i 
programes per, per exemple, por-
tar al dia el llibre d’incidències o 
fer els dissenys de manera més 
fàcil. L’escàner de mà 3D permet 
capturar núvols de punts d’alta de-
finició en espais estrets i de difícil 
accés. És útil també per mesurar 
ràpidament instal·lacions o super-
fícies des de diverses perspectives. 
Aquest aparell, amb cos de fibra de 
carboni, és extremadament portà-
til i versàtil. Les dades capturades 
es visualitzen en temps real en una 
tauleta i es poden exportar fàcil-
ment a qualsevol de les aplicacions 
informàtiques habituals en arqui-
tectura, enginyeria civil o facility 
management. Un altre aparell 
d’utilitat és la càmera termogràfica 
de butxaca. Aquesta inclou funcio-
nalitats diverses i pot combinar la 
imatge d’infrarojos amb la de llum 
visible. Incorpora un objectiu gran 
angular i un LED que funciona 
com a flaix. Les imatges totalment 
radiomètriques emmagatzemen 
4.800 píxels amb informació de 
la temperatura en un rang de -10 
a 150ºC i es poden processar amb 
un programari que es lliura amb la 
càmera. Pel que fa a les aplicacions 
i programaris, una nova versió de 

TECNOLOgIA PER FACILITAR LA CONSTRUCCIÓ I 
LA VIDA AL SEU INTERIOR 

<< Escàner 3D de mà, lleuger, 
portàtil i versàtil

Una de les aplicacions que serveixen 
per a personalitzar la domòtica

Un dels programes millorats per treballar en els projectes constructius.
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KLAES 3D compta amb una vista 
de rajos X que facilita comprovar 
per endavant els talls i la manipu-
lació, evitant errors. Aquesta tam-
bé permet importar arxius DXF 
amb tots els components i les es-
pecificacions tècniques completes 
i gestiona construccions comple-
xes sense dificultat durant tot el 
procés: càlcul, presentació i mun-
tatge. També hi ha un programa-
ri BIM basat en la web orientat al 
sector de la construcció modular. 
Aquest permet dissenyar projectes 
usant els elements d’un sistema 
constructiu del mercat, mitjançant 
una interfície gràfica 3D senzilla i 
intuïtiva que produeix un model 
BIM utilitzable amb realitat aug-
mentada i realitat virtual. Alhora, 
permet a tots els agents del procés 
constructiu treballar de manera 
col·laborativa des de qualsevol dis-
positiu mòbil i analitzar canvis i al-
ternatives. Així es poden prendre 
decisions més eficientment.

En la línia de compartir i treba-
llar en equip, s’ha evolucionat el 
software TCQ cap al cloud com-
puting, que permet als usuaris 
l’accés al programa i a les dades 
en tot moment i des de qualsevol 
dispositiu per redactar, contrac-
tar, planificar i controlar projectes 
i obres. El programa pot extreure 
amidaments d’un model BIM per 
traslladar-los al pressupost 
de projecte. Alhora, s’han 
millorat les prestacions 
i ampliat els mòduls, 
particularment el de 
manteniment d’edi-
ficis, que ara pot ge-
nerar fluxos de treball 
diferents per al man-
teniment correctiu, 
conductiu, preventiu i 
substitutiu. 

El llibre d’incidències 
porta de cap a més d’un 
professional, per això el Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tèc-
nics i Enginyers d’Edificació de 
Barcelona ha desenvolupat una 
eina informàtica que gestiona de 
manera digital aquest llibre d’in-
cidències. Aquest està geoposicio-

nat en tot moment per evitar que 
s’hi facin anotacions si no s’està a 
l’obra i els usuaris i agents queden 
identificats amb garantia jurídica. 
L’aplicació comunica automàtica-
ment les anotacions, que poden 
incloure fotografies, croquis o es-
quemes en formats d’imatge i ad-
junts en PDF. Totes les anotacions 
fetes queden emmagatzemades en 
una base de dades externa i segura. 
L’aplicació es pot fer servir des de 
qualsevol dispositiu amb connexió 
a Internet.

També, per estar al dia de la nor-
mativa del sector de la construcció 
i la seva aplicació, així com in-
formació tècnica dels productes, 
equips i sistemes i de les empreses 
que els fabriquen, s’ha posat en 
marxa un servei d’informació que 
es presta a través d’una plataforma 
web. A més de trobar-hi endreçada 
tota la informació per blocs temà-
tics, hi ha una secció de preguntes 
freqüents i la possibilitat de rea-
litzar consultes a l’equip d’especi-
alistes responsable del seguiment 
normatiu, el qual respon en un 
termini màxim de 24 hores en dies 
laborables.

Són moltes les 
aplicacions 
informàtiques per 
facilitar la feina als 
professionals de la 
construcció

Una nova càme-
ra termogràfica 
que captura 
informació de 
temperatura en un 
rang de -10 a 150ºC

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

www.artividre.com

Fabricant oficial del Club

FINESTRES DE QUALITAT DE VIDA
Finestres que proporcionen aïllament i protecció a 
l’habitatge. Amb garantia de la marca KÖMMERLING

amb finestres  de 
Club  KÖMMERLING

Habitatge eficient

Fins a un 70% d’estalvi.
Les pèrdues d’energia que es produeixen a través de 
la finestra es poden reduir fins a un 70%.
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EN BENEFICI DEL MEDI 
AMBIENT 

Per reduir l’impacte ambiental de 
la construcció hi ha diversos siste-
mes. Un és el sistema de depuració 
d’aigües residuals que funciona 
amb plantes aquàtiques macròfi-
tes, que alhora redueix l’impacte 
visual al tenir una aparença de jar-
dí. L’aigua residual es condueix a 
unes basses on hi ha les plantes en 
flotació, que afavoreixen processos 
biològics, físics i químics que de-
puren progressivament l’aigua. Les 
plantes creixen en unes superfícies 
de fibra de coco que augmenten la 
densitat radicular sense interferir 
amb la circulació fluïda de l’aigua. 
Al cobrir tota la làmina d’aigua amb 
les plantes, aquesta no produeix 
olors incòmodes.

Per recuperar el formigó retornat 
reduint l’impacte ambiental a ni-
vells insignificants, han trobat un 
sistema que consisteix en afegir a 
la formigonera  un compost poli-
mèric que absorbeix l’aigua, s’infla 
i comença a dissoldre’s. Al cap 
d’uns minuts, el formigó es trans-
forma en un material granular. 
Llavors, afegint-hi un accelerador 
d’enduriment que augmenta la con-

sistència perquè es pugui abocar el 
conglomerat, es pot emmagatze-
mar per a la seva reutilització. 

El tractament no genera residus o 
subproductes, ja que recupera la to-
talitat del material cementici.

Una altra novetat és un aerogene-
rador d’alt rendiment que acumula 
els excedents d’energia en forma 
d’energia potencial hidràulica i 
que es pot aprofitar als moments 
de major demanda. Aquest aparell 
consta d’una estructura que guia 
l’aire cap a l’allotjament de la tur-
bina, augmentant la velocitat per 
efecte Venturi, de tal manera que es 
pot produir energia amb brises de 
només 1,5 m/s. La seva estructura 
permet seguir produint energia en 
situacions de vents forts i les di-
mensions reduïdes disminueixen 
l’impacte visual, no implica risc a 
les aus en vol, i tenint en compte 
l’absència de soroll i vibracions, és 
apte per ser instal·lat en cobertes 
d’edificis.

Són moltes les novetats presenta-
des, aquí se n’ha fet un resum. De 
segur que en la propera edició de 
BBB-Construmat seran moltes més 
i ens tornaran a sorprendre.

La sensibilitat vers 
el medi ambient 
també fa evolucionar 
el sector de la 
construcció i els que 
s’hi relacionen

Les plantes ajuden a depurar l’aigua i  formen una pantalla que evita les 
males olors

Un aerogenerador d’alt rendiment 
que pot generar energia amb brises a 
partir d’1,5 m/s i que s’integra molt bé 
a l’entorn

 Tel. 722 002 / 327 972 · Fax 724 007 · fusteriaart@andorra.ad

Fusteria ebenisteria art santa coloma sl 
disposa d’una àmplia trajectòria amb un equip de 
professionals els quals dia a dia ens permeten complir les 
necessitats de cada client oferint un servei i una atenció 
personalitzada.

sempre creant espais únics i innovadors

Fes del teu espai... 
i dels teus somnis...

un somni
una realitat
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safe life

ASSEGURANCES PERSONALS

. VIDA

. PLANS DE JUBILACIÓ

. ACCIDENTS

. ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

. DECÉS  (TRASLLATS A ESP. I PORT.)

. COMPLEMENT CASS

ASSEGURANCES DE VEHICLES

. TOT RISC

. TERCERS
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. VEHICLE DE SUBSTITUCIÓ
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. HOTELS  

. EMPRESES  
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PASSIVES >>
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Av. Joan Martí, 105 - AD200 ENCAMP - Principat d’Andorra - ramon.assegurat@andorra.ad J73 17 77

Protecció total, 
la teva millor pòlissa
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>>>Titol de la foto

“Poètica de la imatge-s ,       poètiques”
fotografia: PEP  aguarElEs instal·lació sonora: lluÍs casahuga



“Poètica de la imatge-S poètiques”, és un 
recorregut, alhora que un reflex, d’una etapa de 
la meva vida, ja perduda en el temps però que em 
van marcar profundament. a través del concepte 
d’apercepció, he buscat en els espais, objectes i 
moments de la realitat que m’envolta, el reflex 
d’aquelles experiències i sensacions viscudes. 
absència, quietud, solitud, melancolia, mentida, són 
l’ànima que donen vida a una obra que visualment 
sembla caos, com també ho va ser aquella època 
anteriorment comentada, però que en el seu 
interior, li donen força, coherència i consistència.

TÍTOL EXPOSICIÓ: “Poètica de la imatge-S poètiques”
AUTOR: Pep Aguareles
InSTAL·LACIÓ SOnORA: Lluís Casahuga 
LLOC: Galeria Pilar Riberaygua

breus

Jornada tècnica coaa 
Sistemes per a 
l’envolupant
a principis del mes de juny la seu del coaa va acollir 
una jornada tècnica sobre sistemes de rockwool per a 
l’envolupant dels edificis. 

Concretament, es va presentar el sistema sate Redart –que 
aporta confort acústic, reacció al foc classe A i transpirabilitat–, 
el sistema per a façana ventilada Redair –amb un revestiment 
innovador anomenat Rockpanel–, sistemes d’injecció a cambres 
i teulades d’edificis amb llana de roca aportant confort acústic 
i reacció al foc classe A, i sistemes per a cobertes i façanes 
d’edificis metàl·lics no residencials.

En aquesta jornada hi van participar diversos professionals de 
l’arquitectura, l’enginyeria i la construcció i és un indicador de 
recuperació econòmica del sector, després que els anys més durs 
de la crisi gairebé no s’hagin celebrat esdeveniments d’aquest 
tipus per part de les empreses expositores. El Col·legi Oficial 
d’Arquitectes d’Andorra està treballant per tancar noves jornades 
tècniques per als propers mesos.

coaa 
Sala d’exposicions
aquesta primavera, la seu del col·legi oficial d’arquitec-
tes d’andorra ha reforçat la faceta de sala d’exposicions. 
al maig va albergar una mostra de pintures a l’oli del 
dissenyador ignasi Morató. al juny s’hi exposen les pro-
postes presentades al concurs d’idees de la plataforma 
panoràmica i ruta interactiva al roc del Quer.

La primera mostra tenia per títol Segons com t’ho miris... i pre-
sentava un seguit de pintures a l’oli de gran format realitzades 
per Ignasi Morató, moltes d’elles expressament per aquesta oca-
sió, basades en expressions i mirades enigmàtiques.

Morató és dissenyador industrial i gràfic i interiorista. Ha estat 
professor de disseny gràfic a l’Escola LAI BCN (Universitat Inter-
nacional de Catalunya) durant 11 anys, i és fundador i director 
dels despatxos professionals estudimorató...SL i DABADA...SL. 
De la faceta més artística es pot dir que ha realitzat i participat 
en diverses exposicions, tant a Barcelona com a Andorra.

Per altra banda, al juny es va inaugurar l’exposició Recompen-
sant els esforços, en la qual es mostraven les diferents propos-
tes presentades al concurs d’idees per dissenyar una plataforma 
panoràmica i ruta interactiva al Roc del Quer, organitzat pel 
Comú de Canillo.

tony lara

Premi Pica 
d’Estats
El fotògraf de premsa andorrà tony lara ha estat 
guardonat amb el 26è Premi Pica d’Estats al millor 
reportatge fotogràfic. 

Tony Lara, que treballa des de 1999 al Periòdic d’Andorra, va 
guanyar el premi amb un conjunt de fotografies de la catedral 
de la Seu d’Urgell, fetes al marc de l’esdeveniment Instawalk que 
va tenir lloc a la Seu d’Urgell durant els dies 23 i 24 de març del 
2014. L’obra es va publicar a través de l’aplicació per a mòbils 
Instagram.

El jurat va voler reconèixer la significació de les noves tecnologies 
de la informació, les quals han produït canvis en la comunicació 
social aportant més bidireccionalitat i interactivitat en temps real 
entre els emissors i els receptors.
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temps de somnis és una exposició que fa referència a 
una part important del desenvolupament en la història 
de la humanitat: la identitat, la migració. un dels factors 
importants en l’evolució i el desenvolupament de l’ésser 
humà està íntimament lligat als processos migratoris. 

ricardo calEro

Temps de somnis

Aquest projecte és el resultat de treballs 
i accions dutes a terme al llarg de dotze 
anys (2001-2012) i es completa amb textos 
d’Alfonso Armada, David Barro, John 
Berger, Pati Blasco, Antón Castro, Juan 
Cruz Ruiz, Rafa Doctor, Nezha El Hajjaji, 
Iguázel Elhombre, Lourdes Fajó, Anglado 
Farias, Juan Gelman, Ángel Guinda, Carmen 
Magallón, Ángel Petisme, Miriam Reyes, 
Helena Santolaya i Grassa Toro, escrits o 
seleccionats especialment pels seus autors 
per a aquest projecte.

Títol: Temps de somnis

Artista: Ricardo Calero
Documents, escultures, 
instal·lacions, 
fotografies i vídeos.
Lloc: Sala d’Exposicions 
del Govern
Fins el 28 de juliol. 
Entrada gratuïta Sueños de ayer y de hoy...

2001-2002
Instal·lació, 29 maletes de viatge, i llum

450 x 160 x 51 cm

art
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Casa Rússia ha organitzat una exposició de cartells 
de la Segona Guerra Mundial. Uns cartells escollits 
amb l’objectiu de fer memòria i recordar un passat 
que no es vol tornar a viure. La presidenta de Casa 
Rússia d’Andorra, Olga Kuznetsova, explica que 
aquella va ser una guerra que “ha marcat la histò-
ria del segle XX i ha 
influït moltíssim en 
les generacions pos-
teriors”. La mostra es 
va inaugurar coinci-
dint amb el Dia de la 
Victòria, el 8 de maig, 
per commemorar els 
70 anys de la capitu-
lació de l’Alemanya 
nazi. 

Els cartells exposats 
són un recull dels 
que es veien per 
la Unió Soviètica durant la segona Gran Guerra. 
Aquests funcionaven com notícia i com propagan-
da a la vegada. Tal i com explica Kuznetsova, tenen 

poca lletra –no hi havia temps per llegir, estaven 
prou “ocupats en sobreviure”-, el missatge es re-
força amb la imatge, de tal manera que fins i tot 
els que no saben llegir poden entendre què s’hi diu, 
i van a provocar emocions, de la mateixa manera 
que es busca avui amb la publicitat. La presidenta 

de Casa Rússia d’An-
dorra reconeix que 
en aquell moment, 
els cartells van servir 
el seu propòsit: ani-
mar la població, in-
formar-la dels aven-
ços i les victòries de 
les tropes i reclutar 
soldats.

Aquests cartells són 
plens de detalls. Po-
den ser considerats 
obres d’art i també 

documents històrics, doncs ajuden a entendre com 
es vivia, els objectes i la roba que s’utilitzaven, et-
cètera.

Els cartells, com a elements publicitaris, sempre han tingut un lloc destacat. Encara avui, 
malgrat les noves tecnologies, la facilitat d’accés a la informació i els mitjans de comuni-
cació, segueixen sent utilitzats. És cert que no tenen la rellevància que tenien no fa tants 
anys, però continuen sent imprescindibles tant per a empreses com per a institucions, i 
les campanyes electorals no serien el mateix sense ells. ara bé, en el passat van ser crucials, 
fins al punt que van contribuir a la victòria dels aliats en la segona guerra Mundial, per 
exemple.

cartElls soViètics

Art i guerra
PEr rEdacció ·  fotos: adV
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Andorra té més pros que contres.
Sí. Jo hi veig bastants pros. I de fet, sobretot a 
la pel·lícula Nick, o a la següent que volem fer, 
el lloc és idoni perquè es van escriure pensant 
en localitzacions molt concretes, uns espais i 
paisatges molt concrets. Unes localitzacions que 
inicialment estaven bàsicament a Ordino però 
que després, pel moment en què va arrencar 
la producció –que era ja la primavera i la neu 
marxava-, es va haver de traslladar a la Vall 
d’Incles i on encara hi havia una mica de neu al 
paisatge. 

És la primera pel·lícula andorrana? Tinc 
la sensació que quan es diu això es confon 
que sigui 100% andorrana amb el fet que 
sigui rodada en la seva totalitat a Andorra.
Sí. La pel·lícula s’ha rodat completament a 
Andorra. Això és 100%. I després la pel·lícula és 
majoritàriament de nacionalitat andorrana, és a 
dir, és una coproducció amb Espanya que té un 
10% i Andorra un 90%. Quan es ven el fet que és 
la primera pel·lícula andorrana, jo crec que és la 
primera pel·lícula que s’ha rodat 100% a Andorra i 
des d’una productora local. 

Potser un dels problemes d’Andorra és la 
dificultat per arribar a determinats canals 
per promocionar i distribuir?
No. Si tu rodes en anglès, la pel·lícula arriba al 
mercat internacional amb el desconeixement que 
és una primera producció del país. Això tampoc 
és un element de màrqueting. La pel·lícula, si no 
funciona estàs mort, i si funciona, tindràs una 
oportunitat. Tot això de que és una pel·lícula 
andorrana ho diem perquè la gent ho conegui 
i per intentar d’alguna manera, sense massa 
pretensió, obrir una mica les portes a gent que 
vol fer coses semblants al país, dir-los que és 
possible, que hi ha uns paisatges molt macos, 
que Andorra té una estètica molt especial. Té 

un look molt de cinema independent americà. 
I tot això ho dóna el paisatge, les localitzacions 
que hem buscat. Però nosaltres ens hem centrat 
sempre en fer una bona història, amb bons 
actors, una pel·lícula amb un nivell de qualitat alt 
tot i la mancança de recursos financers. I que la 
pel·lícula agradi per la mateixa història i no tant 
pel fet que sigui andorrana. 

Crida l’atenció que digui que s’ha escrit 
nick pensant en les localitzacions.
És una manera de treballar poc habitual.

Veu el paisatge i hi veu la història?
No exactament, però... El fet d’estar en un poblet 
petit i bonic, apartat dalt la muntanya... Comença 
a nevar i tens la sensació una mica d’aïllament. 
Tens la sensació d’estar en un poble molt tranquil 
on mai passa res, aïllat en plena muntanya. I em 
va semblar molt interessant que tot això es veiés 
sacsejat per l’arribada d’algú, i en aquest cas vaig 
pensar en crear la història de Nick. Se’m va ocórrer 
la idea d’un nen que arriba i fa que el món d’aquest 
petit poble i de la protagonista, una noia policia 
molt tranquil·la i que assumeix que la seva feina 
es cobrir casos molt petits, que mai passa res de 
transcendental, canviés de sobte amb l’arribada 
del nen, que a sobre diu que ha vist un assassinat. 
Les localitzacions em van influir moltíssim, perquè 
en el moment que escrivia sabia exactament 
on volia rodar cada cosa. Sí, és una pel·lícula 
inspirada totalment en el paisatge d’Andorra. 

La fotografia de la pel·lícula té alguna cosa 
especial, i ja ha rebut un premi.
La fotografia de Nick no és que sigui molt diferent, 
però sí que és veritat que vam intentar que tot el 
que és la fotografia i la posterior correcció de color 
–perquè tot això passa per diferents processos, 
no només la captura de càmera, perquè la llum 
funcioni...

després de vuit anys fent cinema d’animació, aconseguint èxits com un goya per El cid: 

la leyenda, José Pozo va decidir fer un gir a la seva carrera de cineasta. Es va traslladar 

a andorra per treballar a ordino studios, però de seguida s’adona que no era el que 

s’esperava, en fer videojocs no té experiència i tampoc li interessa. així que ho deixa però 

es queda a andorra escrivint nick, la primera pel·lícula andorrana, i engegant imminent 

Produccions.

il·lusió i oPtiMisME

“Una pel·lícula dolenta amb 
actors coneguts es ven millor 
que una pel·lícula bona amb 

actors desconeguts”
PEr rEdacció

Després d’Ordino Studios, per què decidiu 
quedar-vos a Andorra i no tornar a 
Barcelona?
Venia a Andorra des de petit, hi tinc família 
directa, i vaig pensar que m’agrada molt, que 
estava molt tranquil i que podia aprofitar per crear 
alguna cosa. I vaig decidir escriure Nick. I a mesura 
que anava escrivint la història i anava veient les 
possibilitats que em donava el país, descobrint-lo, 
vaig veure que era un bon lloc per establir-se i fer 
coses amb un punt diferencial.

A Andorra hi podia treballar i produir coses 
diferents...
Diferents no en quant a concepte o contingut, sinó 
per la manera de fer i de treballar. Aquest és un 
país petit amb molts espais oberts, naturals, amb 
facilitats a l’hora de demanar permisos. Potser no 
pots comptar amb un ajut financer per part de 
les administracions, no existeixen els canals de 
finançament ni les subvencions habituals d’altres 
països, però sí que hi ha una predisposició a ajudar 
i facilitar les coses. Traient el tema de la duana 
-que dóna una mica de feina-, tota la resta és 
bastant fàcil de portar. 

art 163l’advart
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Clar, i amb neu això de la llum es 
complica...
Sí, vam haver de gravar amb HDR per tenir diferents 
nivells de captació que ens permetessin jugar 
i evitar les parts cremades al muntatge. D’altra 
banda, hem apostat per una fotografia bastant 
natural, teníem un camió ple de llums i teníem 
opcions, però al tenir un calendari molt comprimit 
–aquesta pel·li es va rodar en 18 dies i el normal 
hagués estat entre 4 i 6 setmanes mínim...

Un temps rècord no?
No és un rècord però sí que són molt pocs dies 
per a una pel·lícula amb tantes localitzacions i 
aquestes característiques. La pel·lícula té molts 
canvis de decorat, i això ens obligava a prescindir 
d’elements de llum, perquè muntar i desmuntar 
llums, i quan canvies de decorat en un mateix 
dia vàries vegades... Tot el rodatge és més llarg i 
complicat. Llavors vam decidir des del principi, 
perquè érem conscients que teníem pocs dies, 
intentar rodar el màxim possible amb llum natural, 
simplement posar algunes làmpades de reforç per 
evitar zones fosques.

Es pot dir que una primera aposta és la dels 
paisatges andorrans, i una segona -i potser 
més important- és l’aposta per actors i 
personal d’aquí.
Sobretot el personal. A nivell d’actors pensàvem 
que no trobaríem res. Hi ha gent que fa teatre 
i alguns actors, però no hi ha molta opció, 
i menys de parla anglesa. Vam començar a 
buscar el nen protagonista a Barcelona, Madrid, 
Londres, vam rebre unes quantes propostes 
però no ho acabàvem de veure clar. Llavors 
vam pensar de provar a Andorra, al Col·legi 
dels Pirineus, que hi ha nens que parlen anglès. 
Només van venir tres nens, entre ells el Cooper 
Crafar. Li vam fer la prova. Estava molt nerviós, 
si fos pel càsting potser no l’haguéssim agafat... 
Però un cop deixàvem de gravar vèiem que 
podria donar molt bon resultat, tenia molt 
carisma i naturalitat. I vam apostar per ell. Per 
la resta de l’equip vam fer alguns tallers de 

formació de cinema, algunes persones havien 
col·laborat en alguns curtmetratges, i ens 
han servit per veure la gent que realment està 
interessada en aquest tipus de produccions o a 
dedicar-se a això. Abans de portar gent de fora, 
la nostra obligació és apostar per la d’aquí. Si 
poguéssim formar un equip 100% andorrà ho 
faríem amb els ulls tancats. 
  
I això de tornar a fer un càsting andorrà o a 
Andorra?
Sí, ho podríem fer, però per a la següent pel·lícula 
necessitem uns actors bastant coneguts. Un 
dels handicaps de la pel·li és que no tenim 
uns elements de venda com poden tenir altres 
pel·lícules més dolentes o més fluixes que Nick 
però que tenen actors coneguts.

Potser en comptes del Cooper Crafar 
és Daniel Radcliffe (Harry Potter, entre 
d’altres) i triomfa la pel·lícula...
Sí, la vens a tot al món amb molta facilitat i potser 
és igual de bona o molt més dolenta que Nick, 
però no té importància. Els distribuïdors ja t’ho 
diuen que prefereixen pel·lícules amb càsting 
conegut. Una pel·lícula dolenta amb actors 
coneguts es ven millor que una pel·lícula bona 
amb actors desconeguts. Això és una realitat en el 
mercat avui en dia.

Que nick és bona i que està agradant ho 
diu la gent i ho demostra, per exemple un 
premi a millor pel·lícula de realitzador 
novell i un altre de fotografia, i ha estat 
seleccionada en diversos certàmens.
La pel·lícula ha representat Andorra al festival de 
Veracruz, Mèxic, que era la primera vegada que el 
Govern podia enviar una pel·lícula que representés 
el país. Després va anar a Nova Delhi (Índia), on va 
guanyar el premi a la millor fotografia. A Piélagos, 
Santander, hem guanyat el premi a la millor 
pel·lícula de cinema internacional amb propostes 
de nous realitzadors. També l’anem a presentar 
a Sanford, i ha estat seleccionada a Marbella, 
Toronto, Trento... 

Ja treballeu en un altre projecte, que de fet 
havia de ser abans de nick... Què en podeu 
explicar?
Doncs gairebé tota la pel·lícula es gravarà 
a l’estació de Sud Ràdio, al Pic Blanc. És un 
psicothriller inspirat en un joc de rol. La història, 
la trama, té el joc de rol com l’excusa per ajuntar 
quatre nois de diferents països del món en una 
estació de ràdio abandonada a la muntanya per 
jugar tota la nit. A partir d’aquí van rebent unes 
indicacions i regles i van veient que són molt 
especials, que creen molts conflictes. A mesura 
que es va desenvolupant la nit els jugadors van 
entenent que tot el que els passa no és com estava 
previst i no saben si és un joc o alguna cosa més 
real. 

Altra vegada la pel·lícula serà en anglès.
Sí, és l’única manera d’assegurar que la pel·lícula 
tingui una distribució internacional. La pel·lícula 

té molts defectes, que els coneixo, 
però té les seves virtuts. Sorprèn 
positivament, i crec que potser hauria 
de tenir més audiència. Però com que 
això no passa, és la demostració que 
no podem pensar que a Andorra o 
Catalunya hi ha prou mercat. Per això 
rodem en anglès.

Aquesta vegada hi haurà algun 
actor de renom?
Sí, no volem que ningú ens pugui dir 
que els nostres actors no són coneguts. 
Tindrem una barreja, però com a 
mínim dues cares conegudes a nivell 
internacional i la resta cares noves, 
gent que no hagi fet pràcticament res 
abans.

Es poden avançar noms?
No perquè estem en procés de negociació. 
Tenim el càsting en marxa, el protagonista 
serà desconegut. I el que farem és tenir per 
l’antagonista i per una col·laboració especial, 
un personatge més cameo però amb pes, dos 
actors que ens ajudin a salvar el handicap dels 
noms sense que els pressupost se surti de mare. 
És impossible fer una pel·lícula de baix cost amb 
cares conegudes. També és veritat que la pel·lícula 
tindrà una mica més de pressupost en aquest cas. 
Té més efectes, rodarem en cinc setmanes...

I es preveu estrenar...
Ui, fins al 2016 impossible. Es roda al setembre i 
l’octubre, i a l’abril ja estarà acabada. S’havia de 
dir Solos, però arriba una producció del 2015... els 
títols van canviant. Es dirà Danger.

“Si poguéssim 
formar un equip 
100% andorrà ho 
faríem amb els 
ulls tancats”
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L’Andorra Sax Fest ja ha arribat a la 3a 
edició... Suposo que la valoració és bona.
La valoració, des del nostre punt de vista, és 
excel·lent. S’han assolit les expectatives que 
teníem, que era fer el concurs omplint les 
50 places, i amb 10 dies es van esgotar les 
inscripcions i vam tenir llista d’espera d’unes 20 
persones. Per tant, sí, pel que fa al concurs estem 
molt contents, i pel que fa als concerts també. 
Vam donar vuit concerts variats. Intentem sempre, 
dins del saxo, donar diferents tipus de color: jazz, 
clàssic, contemporani, noves tecnologies... El 
que volem amb el Sax Fest és presentar el màxim 
d’estils possibles.

És un festival molt complert: teniu concurs, 
tallers, concerts per a tots els gustos i 
públics, animacions al carrer...
El fet de treure l’instrument, o la música, al carrer, 
la intenció principal és popularitzar una mica 
més l’instrument, i sobretot fer la promoció al 
carrer del festival entre la gent que no se n’ha 

assabentat, els turistes que estan per aquí... És 
una manera d’informar.

Aquells dies es va arribar a dir que Andorra 
era el país del saxo. Com ho valoreu això?
Sí, la nostra intenció és fer aquest festival molt 
atractiu tant per al públic en general com per 
als professionals que vénen a fer una espècie de 
congrés, perquè els que vénen al concurs també 
poden assistir a les masterclass i rebre cursos. A 
més, hi ha workshops, tallers. Per exemple, aquest 
any n’hi havia un que el feia un quiropràctic i 
venia a parlar de la columna. Els saxofonistes ens 
pengem l’instrument al coll, i el saxo pesa i ens hi 
passem moltes hores. Hi havia un altre workshop, 
que el feia el Pep Aguarel·les, que parlava de la 
importància de la imatge. Normalment els músics 
no cuidem la imatge. I és casi tan important com 
el mateix instrument i tocar bé, perquè quan algú 
rep un currículum, veu qui ets tu i una imatge, 
i volguem o no, la imatge entra pels ulls i és el 
primer que hi entra.

l’andorra sax fest ha arribat a la tercera edició complint amb escreix les expectatives, i 

ja se’n prepara una quarta. Efrem roca, saxofonista reconegut del país i organitzador del 

festival, s’hi dedica amb cos i ànima i vol que continuï creixent. Per això cuida i mima 

tant el festival com els participants, que “són el més important”.

andorra sax fEst

“La meva idea és que 
s’associï Andorra amb 

el festival”
PEr rEdacció ·  fotos: PEP aguarEl·lEs

Són temes que encara que sigui de lluny, 
s’enfoquen cap al saxo.
Sí. Hi havia una altra persona que venia a parlar 
de les novetats, molt tècniques i concretes d’una 
marca de saxos, Selmer. I després n’hi havia un 
altre sobre mètode i memòria, de com memoritzar 
les peces, com fer el tractament d’estudi. N’hi 
havia de més tècnics i concrets del saxo i d’altres 
més genèrics, però enfocats al saxo. O sigui que sí, 
com deies, per la persona que ve aquí és complert. 
Rep molts estímuls de moltes parts. Hi ha el 

concurs, els concerts, els workshops, hi ha una 
quantitat de gent que està per aquí, és un moment 
de fer contactes, de parlar i conèixer gent, i tota la 
gent que hi havia són saxofonistes de primera línia, 
i la futura generació de saxofonistes bons que hi 
haurà al món.

Ho anava a dir. A més de ser molt complert, 
hi havia noms de molt pes dins el món del 
saxo.
Sí. Hi havia Vincent David, un francès, considerat 
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el millor saxofonista del món en saxo clàssic. I 
tenir-lo aquí és ja un prestigi brutal, i li dóna una 
credibilitat molt important al festival. I a nivell 
internacional se’ns té molt en compte en el circuit. 
Cal pensar que congressos com el d’aquí potser 
n’hi ha una desena o quinze al món, i aquest està 
molt ben considerat.

Com neix la idea de fer aquest festival 
congrés?
Jo sóc artista de Selmer, i van ser ells els qui 
em van mig insinuar de muntar alguna cosa a 
Andorra. Ells tampoc, penso, s’imaginaven que 
m’ho prengués tan seriosament. Però sóc una 
persona que quan m’hi poso, ho faig de veritat. 
L’Andorra Sax Fest va néixer més discret, no hi 
havia concurs, era congrés festival, i el següent 
any ja hi vam incloure el concurs. De cara a l’any 
que ve hi ha propostes molt interessants, i espero 
que els espònsors ens puguin ajudar, perquè 
econòmicament també fan falta ajudes. Estem 
estudiant la possibilitat de fer un concurs paral·lel 
al de solistes, que podria atreure moltes persones. 
Penso que la cosa anirà creixent i la idea és que 
l’ull saxofonista del món estigui a Andorra.

A part d’aquest possible segon concurs... hi 
ha d’altres novetats pensades?
Volem posar cada cop més la música al carrer, 
però per això necessitem una mica més de suport 
econòmic. El que intento amb aquest festival és 
que sigui de molta qualitat, que es reconegui també 
Andorra. Que a part de neu, alcohol i tabac, la gent 
pugui dir que també es fa un concurs internacional 
i un congrés de saxo important, conegut a tot el 
món. Aquesta és la meva idea, que s’associï Andorra 
amb el festival. Que després recuperis la inversió o 
no, no té importància. Quan vas a veure un concert, 
com a públic, entres, pagues 50 o 20 euros, o el que 
sigui, i quan surts del concert no en tens 25 o 30 o 
60 però surts amb el cor una mica més obert, has 
conegut coses noves, has tingut sensacions noves, 
i això és el que tu has guanyat. La cultura, això 
és el que t’aporta. La idea que jo sempre intento 
transmetre és que hem de lluitar tots per tenir un 
país culturalment ric, perquè és la riquesa de la 
societat en general i és el que tindrem d’aquí a 50 
anys. La neu possiblement no hi sigui, en canvi la 

cultura la tindrem si la conservem. Aquesta és la 
meva idea de projecte i de país.

El concurs està limitat a 50 places... 
ampliar-les implica també allargar els dies 
de festival.
Exacte. 50 participants són 8 hores més o menys a 
la primera ronda. Per tant estem limitats al timing. 
Si vull ampliar, és un dia més, i en principi la meva 
idea és d’anar sobre els 80 participants.

I en dies?
Un dia més de la primera ronda. De cara a l’any 
que ve m’interessaria fer la primera ronda en un 
parell de dies, la segona ronda en un, perquè dels 
80 participants en queden 15, i la final, que en 
queden sis.

Quin és el retorn per part dels assistents i 
participants al concurs? 
Quan jo era estudiant gairebé no hi havia concursos. 
N’hi havia un, el de Dinant, a Bèlgica, on va néixer 
l’inventor del saxo, Adolphe Sax. Aquest concurs 
es fa cada quatre anys, és una mica com les 
olimpíades del saxo, i és el més important. Els sis 
primers premis estan valorats en 30.000 euros 
en total, el primer em sembla que s’emporta 
9.000 euros en efectiu. És difícil competir contra 
això. Doncs quan jo estudiava hi havia el concurs 
aquest i no hi vaig poder anar, i la meva idea és 
fer una mica realitat un somni mancat. A l’època 
no hi havia tantes coses i costava molt. Per tant, 
estic creant un esdeveniment com a mi m’hagués 
agradat trobar-me’l. El més important per mi 
en aquests esdeveniments són els participants. 
Sense participants no hi ha concurs, ni congrés. Els 
professors són molt bons i importants, però sense 
alumnes no. Per tant, els mimo molt, i quan arriben 
aquí els saludo a tots, per qualsevol problema que 
tenen els hi intento solucionar si pot ser al mateix 
minut. I Ells se senten importants, i és el que em 
diuen, que en altres llocs els tracten com a gossos 
i que aquí els tractem molt bé. Ens diuen que som 
el millor concurs, i ens hem de creure a la gent que 
t’ho diu i que ha anat a diversos concursos. Quan 
fas alguna cosa així, que ningú t’obliga i ho fas per 
voluntat pròpia, hi poses molt afecte i amor, i ho fas 
amb molt de gust. I la gent ho percep així. 
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