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Andbank CrèditEmprenedors

Andbank ha creat el programa Crèdit Emprenedors, un programa de finançament preferent 
per a les noves iniciatives empresarials del Principat. 
Per a més informació dirigiu-vos directament a la vostra oficina habitual.

Creiem en el teu projecte, creiem en el país

Innovadors al país, el nostre projecte pretén impulsar i fer realitat els esports electrònics en diferents 

països per acabar organitzant una competició internacional. 

Tenint en compte que cada dia hi ha més jugadors al mercat vam veure la necessitat de convertir els 

videojocs en esports electrònics amb la repercussió que comporta; que en el nostre cas és a través de 

streamings online i una plataforma web amb la informació i gestió de les competicions. WhatYouPlay 

permet al jugador estar en una línia de competició que el permetrà formar part d’un Club professional.

Tenint tots els reptes per davant, creiem en el nostre projecte.

"WhatYouPlay... i tu, a què jugues?"

Balta Borra i Manel Guerrero - Emprenedors
WHAT YOU PLAY - Esports electrònics

Balta Borra i Manel Guerrero - EmprenedorsBalta Borra i Manel Guerrero - Emprenedors
WHAT YOU PLAY - Esports electrònicsWHAT YOU PLAY - Esports electrònics
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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 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 873200 
a.lopez@encamp.ad 
Número de col·legiat: TH28 
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El Ranxo Sycamore Valley és el ranxo 
definitiu i finca rural amb tancat, fa 
unes 1.092 hectàrees i està situat a 8 
quilòmetres al nord de la població de 
Los Olivos. La residència principal, d’uns 

1.170 m2, compta amb 6 habitacions, 
entre les quals una master suite amb loft 
privat i dos banys.

La casa va ser dissenyada per Robert 

Ranxo SyCAMORE VALLEy
Altevers amb motiu de l’encàrrec 
de William Bone, seguint l’estil de la 
Normandia francesa i perfectament 
construïda amb meticulositat l’any 
1982. Aquesta es troba entre terrenys 

molt enjardinats i un llac d’1,6 hectàrees 
amb salt d’aigua propi, increïbles 
vistes bucòliques cap al sud i vistes 
majestuoses de les muntanyes cap al 
nord.

Tenim vivendes exclusives per a persones extraordinàries.
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PORTADA:  Pep Aguareles, Robert Verdaguer, Lluís Casahuga i José Otero. Detall del projecte artístic “Que la fotografia es torni música”

Q uan llegim aquesta editorial les vacances que fan, 
generalment, els treballadors, els directius i els empresaris 
del nostre sector ja estaran oficialment acabades. Alguns les 
hauran gaudit plenament, altres les trobaran infinitament 
curtes i alguns no n’hauran fet. Parlant amb empresaris 
veiem que molts han decidit no tancar l’empresa i facturar 
mínimament amb l’argument que les despeses són les 

mateixes. Això denota que la crisi és present i, encara que hi ha signes de 
millora, ens queda molt recorregut per sortir del pou.

Esperem doncs que no succeeixi cap incident més que generi incertesa i 
dubtes en la ja fràgil economia del país i del nostre sector, que estan 
tan estretament lligats que qualsevol tremolor del país fa un gran 
mal a totes les empreses.

Un «clin d’oeil» per als treballadors, els clients i els 
amics de la BPA, que afronten també un futur 
complicat i un estiu sense vacances.

Toni Cornella i Planells
DIRECTOR NP AGÈNCIA
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Aquestes ones generen un camp electromagnètic. El cos 
humà també genera un camp electromagnètic, un patró 
energètic únic en cadascun de nosaltres, ja que el cervell in-
terpreta i utilitza la informació d’una manera diferent segons 
l’entorn i l’aprenentatge.

L’individu rep estímuls de l’entorn i aquests són els que mo-
difiquen les condicions internes (amplitud i freqüència vibra-
cional). Els sensors que envien la informació al cervell són 
els sentits: la vista, la oïda, l’olfacte, el gust, el tacte, la no-
ciocepció (estímuls que poden lesionar els teixits, com per 
exemple la calor), la propiocepció (informa al cervell de la 
posició en què es troba el cos) i el sentit de l’equilibri. Tam-
bé rep estímuls mitjançant el camp bioelectromagnètic, que 
recull informació al interaccionar amb 
el camp  electromagnètic  d’una altra 
persona, objecte o substància (el que 
alguns científics anomenen “sentit del 
perill” o, popularment, el sisè sentit).

Els sentits detecten aquestes ones i en-
vien la informació al cervell mitjançant 
impulsos elèctrics que aquest registra, 
descodifica i interpreta per donar una 
resposta que garanteixi la supervivència. 
Tota la informació a la que l’individu té 
accés durant la vida, totes les experièn-
cies viscudes, les conductes i les accions 
que hem memoritzat (entenent com a vida el mateix moment 
de la concepció) es graven als plecs del cervell, en xarxes 
neuronals, i en van configurant l’estructura i la manera de 
pensar, sentir i interpretar el que passa al nostre voltant.

L’entorn genera senyals que són captades pels sensors del 
cos, que envien informació electromagnètica al cervell. Amb 
aquesta informació, el cervell dóna ordres al sistema d’adap-
tació i defensa per fer tot el necessari per adaptar-se a 
aquests estímuls (conservació de l’homeòstasi interna) i en-
via els impulsos electromagnètics a la zona prefrontal (àrea 

de Broca) on es tradueixen a pensaments lingüísticament es-
tructurats de manera automàtica.

Cada pensament genera una sèrie de neurotransmissors i 
neuropèptids que tenen uns òrgans diana.

La totalitat de substàncies que produeix l’organisme per tal 
d’adaptar-se i equilibrar els estímuls determina la freqüència 
i l’amplitud global de la vibració del cos, creant el camp bio-
electromagnètic. 

Tècniques uTiliTzades en la bioelecTromoció
Per tal de resoldre els errors d’aprenentatge i que el cos dispo-

si de l’energia suficient per tornar a l’equi-
libri i mantenir un funcionament correcte, 
s’utilitzen una sèrie de tècniques de me-
sura i de correcció.

Tècniques de mesura
El camp bioelectromagnètic es mesura 
mitjançant la tecnologia GDV (visualit-
zació per descàrrega de gas segons les 
sigles en anglès o imatge electrofotòni-
ca). El que valora aquesta tecnologia és 
el nivell de funcionament i homeòstasi 
energètica de l’individu i les implicaci-

ons sobre la salut física i emocional del mateix. Fa una anàlisi 
de les emissions biològiques i la radiació òptica estimulades 
mitjançant un camp electromagnètic, amplificat per descàr-
rega de gas, que es visualitza mitjançant el tractament com-
puteritzat de les dades.

S’utilitza aquest sistema perquè permet una avaluació de 
l’estat psicofisiològic i de l’activitat funcional de l’individu, 
així com valorar el nivell d’ansietat i estrès, proporciona in-
formació quantitativa i qualitativa del nivell d’homeòstasi 
energètica tant de l’organisme sencer com dels òrgans i els 
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Eva Garcia, enginyera andorrana, ha desenvolupat una 
terapia inèdita, basada en la física quàntica aplicada i 
sustentada per diferents tractaments, amb l’objectiu 
d’obtenir el benestar a partir de l’harmonia dels camps 
bioelectromagnètics.

Neix la bioelectromoció i té passaport andorrà.

bIoeleCTromoCIó

l’harmonia dels 
camps bioelecTromagnèTics

la bio·elecTro·moció
La tècnica B.E.M, BIO-ELECTRO-MOCIÓ es 
fonamenta en la mobilitat dels electrons, 
reposicionant-los mitjançant diferents tècniques 
per recuperar l’equilibri del cos a nivell físic, 
emocional i mental. No es un substitutiu de la 
medicina al·lopàtica, és un complement per 
ajudar a restablir la salut, donant informació al 
cervell i sent el propi cos el que aprofita aquesta 
segons les pròpies necessitats. 

l’origen de la b·e·m
La matèria és energia en la qual els àtoms vibren a 
una velocitat que permet a l’ull humà identificar-la 
com a sòlida (mobilitat vibracional atòmica), per 
tant, els sòlids son a la vegada matèria i un con-
junt d’ones electromagnètiques amb informació 
(que es la que dóna les propietats al sòlid, per 
exemple, el color). 

>>>bioelectrograma abans de la sessió >>>bioelectrograma després d´una hora de sessió
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sistemes del cos; i permet fer un seguiment de l’evolució 
d’aquest.

aplicació de Tècniques correcTores o de 
Traspàs d’informació
Per tal de solucionar els desequilibris energètics i millo-
rar el camp bioelectromagnètic s’apliquen una sèrie de 
tècniques, valorant-ne la idoneïtat en cada cas i moment, 
personalitzant el tractament i reajustant-lo segons els re-
sultats obtinguts a les mesures.

Les tècniques que s’apliquen no representen cap perill per a 
l’individu ja que es tracta de tècniques d’informació i no es 
treballa a nivell macromolecular ni es manipula al subjecte.

Algunes de les tècniques de trAspàs d’informAció 
Amb les que es trebAllA 

HologrAmes: tècnica de presopuntura que aprofita la 
natura hologràmica del cos per donar ordres al cervell i 
que aquest repari zones on apareixen símptomes físics.

HomeopAtiA i microdosi: tècniques de traspàs d’in-
formació de productes amb una longitud d’ona el més 
semblant possible a la patològica i que actuen de manera 
disharmònica i destructiva amb la mateixa, arribant a inhi-
bir-la o neutralitzar-la.

mètode prAneoHom: utilització de simbologia amb 
camp electromagnètic compatible i equilibrador. El físic 
austríac Erich Körbler va descobrir que la longitud d’ona 

que emeten certs símbols fa que les ones electromagnè-
tiques disharmòniques tornin a vibrar de manera harmò-
nica, forçades per la major amplitud d’ona d’aquests sím-
bols correctors. Aquesta tècnica era utilitzada a l’eneolític 
i s’han trobat mòmies que presenten els mateixos símbols 
tatuats en zones on s’ha comprovat que el teixit estava en 
procés de regeneració.

protocol electrònic sAlAmA-gArciA: protocol  
en el qual es detecten quines son les longituds d’ona dis-
harmòniques i es força el moviment electrònic mitjançant 
imans per repartir els electrons disponibles en funció de 
les necessitats dels òrgans, equilibrant l’homeòstasi i la 
quantitat d’electrons Phi disponibles al cos.

progrAmAció neurolingüísticA: detecció de cre-
ences limitants, emocions que no es gestionen correctament 
i patrons no sans, per la creació de nous circuits neuronals 
de bypass sans mitjançant la preparació, la identificació i la  
generació d’una nova visió i una solució per aconseguir la 
transformació de la identificació de l’estímul al cervell en un 
estímul que generi una resposta sana per als òrgans diana.

quan es poT uTiliTzar la bioelecTromoció
Es pot recórrer a la Bioelectromoció com a complement  
en casos de malalties rares, cròniques, agudes, trastorns 
musculoesquelètics, per millorar el rendiment esportiu i 
mental, per superar creences limitants i aconseguir objec-
tius i de manera preventiva per evitar malalties i trastorns.
En definitiva la Bioelectromoció ajuda a la millora l’equilibri 
del cos per que l’organisme pugui utilitzar els recursos pro-
pis de manera eficient, aconseguint el benestar de manera 
plaent, innòcua i no invasiva. 

>>>energia total disponible als órgans abans (taronja) i després (blau) de la sessió

>>>anàlisi del funcionament dels órgans abans (taronja) i després (blau) de la sessió

TOYOTA MOTORS
Av. Fiter i Rossell, 4 · AD700 Escaldes-Engordany
Tel. 824 413 · 822 371 · Fax 828 527
toyota@toyotamotors.info · www.toyota.fr

El nou Land Cruiser et condueix pel centre de la ciutat o pels camins més escarpats 
amb l’estil, la fi abilitat i la innovació que caracteritzen Toyota.

Després de més de 60 anys d’experiència, Land Cruiser s’ha convertit en un 
vehicle dissenyat per superar els reptes de la conducció més extrema , gràcies a la 
maniobrabilitat i un comportament excel·lent.

Land Cruiser 
Sense rival
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Els ponts i els viaductes són infraestruc-
tures que, per estructura i funció, són 
especialment sensibles als atacs dels 
clorurs provinents de les sals de carre-
tera. Per això, fa uns anys el Govern va 
engegar, una campanya per inventariar 
tots els ponts que hi ha a les carreteres, 
generals i secundàries, i de la xarxa hi-
drogràfica principal, i fer-ne una inspec-
ció general. 

Durant el 2013 es va engegar el pro-
jecte titulat Realització de l’inventari, 
inspecció principal i programa de reha-
bilitació i manteniment de les obres de 
fàbrica (ponts i viaductes) de la xarxa 
de carreteres del Principat d’Andorra. 
De l’estudi, realitzat per una agrupació 
d’empreses –Aurea, Sinus Enginy i Ge-
oma Consult–, se n’extreu una valoració 
de l’abast dels danys generats per la sal 
i es realitza un llistat amb un total de 185 
ponts. L’estudi presenta un relació de 
tots i cada un dels ponts, prioritzant les 
actuacions a endegar. Concretament, 
es van identificar 75 obres de fàbrica en 
carreteres generals –un exemple pot ser 
el Pont de Madrid–, altres 56 ponts i via-

ductes en carreteres secundàries i xarxa 
bàsica de carreteres –aquí s’inclouen 
aquells que trobem a les carreteres que 
pugen a Canòlich, a la Comella, als Cor-
tals d’Encamp o al Coll d’Ordino i carre-
tera de Montaup, entre moltes altres– i 
els últims 54 en accessos a carreteres 
generals i xarxa hidrogràfica, un bon 
exemple és el Pont de París. Per elabo-
rar aquesta llista es van tenir en compte 
l’estat del pont en termes d’estabilitat, 
durabilitat i funcionalitat; prioritzant se-
gons els punts a millorar.

Quan les patologies es troben en un 
estat incipient la infraestructura es pot 
sanejar, però si ja estan avançades cal 
rehabilitar i reforçar.  

El problema principal és que els clorurs 
que s’alliberen de les sals per al desgel 
són molt agressius i poden deteriorar 
les barres de reforç.  Per això és recoma-
nable que els enginyers inspeccionin els 
ponts i els viaductes cada cinc o 10 anys. 
Però no n’hi ha prou de passar revista, 
sovint cal actuar per reparar els possi-
bles danys –en les pàgines següents es 

presenten tres exemples d’actuacions 
en ponts i viaductes del país– per tal 
d’allargar la vida d’aquestes infraestruc-
tures, tot mantenint els nivells de segu-
retat adients. 
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Existeix una preocupació creixent al respecte dels processos de 
degradació i corrosió que poden afectar els ponts i els viaductes 
de les vies de comunicació, i que tenen l’origen en  les sals que 
s’aboquen per sobre dels carrers i les carreteres en èpoques de 
fred intens per evitar que aquests es gelin.

DossIER poNtsLa sal, 
eL pitjor enemic

PONT DE LES BONS (ENCAMP)

PONT DE BIXESSARRI (SANT JULIÀ DE LÒRIA)

Estratègia de manteniment: figura on es representa el deteriorament en 
el temps de dos ponts (oF1 [verd] i oF2 [vermell])  fins assolir un nivell de 
deteriorament que requereix actuació  

>>> Detall de barra de reforç 
atacada per sals de carretera

pER REDACCIÓ · DIBUIXos I Fotos: JosEp LLUIs BRUNAt D’AUREA ENGINYERIA
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Aquest pont es compon de dos trams 
de bigues prefabricades de formigó pre-
tensat amb llums (distàncies entre re-
colzaments) de 10,5 metres i 13 metres, 
un tram de bigues metàl·liques (de 8,65 
metres) i un darrer tram fet amb llosa de 
formigó armat (de 4,6 metres).

L’actuació de rehabilitació va consistir, 
d’una banda, en la reparació d’algun 
dels elements afectats per les sals, i 
d’altra banda, en la impermeabilització 
del tauler i la disposició d’elements de 

drenatge per tal d’evitar que les sals 
continuessin afectant l’estructura. 

La impermeabilització del tauler és una 
manera eficient de protegir l’estructura 
contra la sal, però també implica aug-
mentar el pes del pont i, en conseqüèn-
cia,  pot ser necessari reforçar les bigues 
del tauler. 

En aquest cas, es van reforçar amb fibra 
de carboni totes les bigues, per tal de 
garantir la seguretat del pont en front el 

propi pes, el pas dels vianants i, even-
tualment, el pas de vehicles lleugers de 
fins a 3,5 tones. 

OBRA: 
Rehabilitació de la rambla Molines
PROMOTOR:  Comú d’Andorra la Vella
PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA: 
Sinus Enginy & AUREA
CONSTRUCTORA: LOCUBSA

DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES: 
Llargada total: 36,8 metres
Trams de bigues entre carregadors: 3 UTS
Import total de l’obra de rehabilitació: 244.580,65 €

ABANS DE LA REHABILITACIÓ

ABANS DE LA REHABILITACIÓ

DESPRÉS DE LA REHABILITACIÓ

DESPRÉS DE LA REHABILITACIÓ

<<        >> DESPRÉS DE LA REHABILITACIÓ

La Rambla Molines, el pont que uneix la plaça del Poble i la del Príncep Benlloch, és per a 
vianants, però de vegades també cal que hi passin vehicles. Aquest vial es va construir a la 
dècada dels vuitanta i, després de fer-ne un diagnòstic durant l’any 2013, s’hi van detectar 
una manca de capacitat i alguns elements malmesos.

ESPECIAL ENGINYERIA: REHABILITACIÓ PONTS

REHABILITACIÓ DE LA RAMBLA MOLINES D’ANDORRA LA VELLA

Allargar la vida útil 
pER SINuS ENGINY & AuREA



REHABILITACIÓ DEL VIADUCTE DEL TORRENT PREGÓ D’ENCAMP

Reparar 
el deteriorament 

de l’estructura
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Aquest viaducte té una planta tra-
pezoïdal de tres trams, resolta amb 
bigues pretensades. 

La llum dels trams és diferent se-
gons cada biga, als trams exteriors 
oscil·la entre els 8 i els 21,4 metres 
i al central va entre els 21,95 i els 
24,6 metres. 

La longitud del tram més curt és de 
38,35 metres i la del llarg de 64,15 
metres. Els recolzaments són dos 
capponts tancats i dos pilars de pi 
(Π).

Nombrosos elements estructurals 
d’aquest pont patien deteriora-

ments superficials i convenia repa-
rar-los. I això es va fer mantenint-lo 
en servei. 

El repte principal va ser reparar el 
formigó de sota les bigues que su-
porten el viaducte. Per fer-ho es va 
dissenyar un sistema de suport mit-
jançant torretes metàl·liques i gats 
hidràulics que va permetre substi-
tuir el material malmès. 

També es va actuar als dintells dels 
capponts i les piles, restituint la 
secció de formigó armat que havia 
patit l’atac dels clorurs provinents 
de les sals de carretera. Per tal 
d’evitar que el procés es tornés a 

reproduïr es van impermeabilitzar 
les juntes de calçada  i es van re-
vestir superficialment els elements 
estructurals més exposats a les sals 
de desgel amb morters de revesti-
ment dissenyats específicament per 
tal de protegir l’estructura de l’atac 
dels clorurs. 

OBRA: 
Rehabilitació del Viaducte del Torrent Pregó
PROMOTOR:  Ministeri d’Ordenament Territorial
PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA: 
AUREA & Sinus Enginy 
CONSTRUCTORA: CEACSA
DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES: 
Llargada total: 38,35 metres i 64,15 metres
Amplada de la plataforma: 19 metres
Trams de bigues entre carregadors: 3 UTS
Import total de l’obra de rehabilitació: 190.028,32 €

>>> Tauler elevat>>> Elevació tauler

>>> Dintell en reparació >>> Dintell reparat

El viaducte del Torrent Pregó d’Encamp, a la carretera general 2, es va 
construir durant els anys 1975 i 1976. L’antiguitat i les solucions constructives 
de l’època l’han portat a ser víctima de l’atac del clorur, que li ha causat un 
deteriorament superficial dels elements estructurals. 

PER SINUS ENGINY & AUREA

ESPECIAL ENGINYERIA: REHABILITACIÓ PONTS

>>> Secció transversal
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MURET DE GUARDA DEL CAP PONT AMB
EFLORECÈNCIES I ARMADURA VISTA .
LES ACTUACIONS PREVISTES SÓN:

1. NETEJA I SANEIG DE SUPERFICIE A TRACTAR,
SUPLEMENTAR ARMADURA EN CAS NECESSÀRI,
APLICACIÓ DE PONT D'UNIÓ I PASSIVADOR I APLICACIÓ
MORTER DE REPARACIÓ

BIGUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ TRAM EN BON
ESTAT. LES ACTUACIONS PREVISTES SÓN:

1. DECAPAT DE PINTURA DE POLUIRETÀ.
2.NETEJA I SANEIG DE SUPERFICIE A TRACTAR, I APLICACIÓ
DE MORTER DE REPARACIÓ EN LES BIGUES QUE AIXÍ HO
SOL·LICITIN.

DINTELL EN MAL ESTAT
LES ACTUACIONS PREVISTES SÓN:

1.NETEJA I SANEIG DE SUPERFICIE A TRACTAR,
SUPLEMENTAR ARMADURA EN CAS NECESSÀRI,
APLICACIÓ DE PONT D'UNIÓ I PASSIVADOR I APLICACIÓ
MORTER DE REPARACIÓ.

BIGUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ TRAM EN BON
ESTAT. LES ACTUACIONS PREVISTES SÓN:

1. DECAPAT DE PINTURA DE POLUIRETÀ.
2.NETEJA I SANEIG DE SUPERFICIE A TRACTAR, I APLICACIÓ
DE MORTER DE REPARACIÓ EN LES BIGUES QUE AIXÍ HO
SOL·LICITIN.

BIGUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ TRAM EN BON
ESTAT. LES ACTUACIONS PREVISTES SÓN:

1. DECAPAT DE PINTURA DE POLUIRETÀ.
2.NETEJA I SANEIG DE SUPERFICIE A TRACTAR, I APLICACIÓ
DE MORTER DE REPARACIÓ EN LES BIGUES QUE AIXÍ HO
SOL·LICITIN.
PLATAFORMA:
1. RETIRADA I ACOPI EN OBRA D'ESCOLLERA MOVILITZADA
2. CONSTRUCCIÓ DELS DOS MURS D'ESCOLLERA SEGONS
PLÀNOL DE DETALL

MURET DE GUARDA DEL CAP PONT AMB
EFLORECÈNCIES I ARMADURA VISTA .
LES ACTUACIONS PREVISTES SÓN:

1. NETEJA I SANEIG DE SUPERFICIE A TRACTAR,
SUPLEMENTAR ARMADURA EN CAS NECESSÀRI,
APLICACIÓ DE PONT D'UNIÓ I PASSIVADOR I APLICACIÓ
MORTER DE REPARACIÓ

DINTELL EN MAL ESTAT
LES ACTUACIONS PREVISTES SÓN:

1.NETEJA I SANEIG DE SUPERFICIE A TRACTAR,
SUPLEMENTAR ARMADURA EN CAS NECESSÀRI,
APLICACIÓ DE PONT D'UNIÓ I PASSIVADOR I APLICACIÓ
MORTER DE REPARACIÓ.

PLATAFORMA: MUR D'ESCOLLERA
MOBILITZAT ESQUERDA EN CORONACIÓMURET DE GUARDA: ARMADURES

OXIDADES RECOBRIMENT INSUFICIENT

10 BIGUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMAT
10 BIGUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMAT

10 BIGUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMAT

CANILLO
ENCAMP
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FISSURACIÓ VERTICAL ESTABILITAT
D'ESCOLLERA COMPROMESA
REPERFILAT DE MUR

PINTAT DE BARANES

PAS DE SERVEIS EXISTENTS
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SECCIÓ TRANSVERSAL
SECCIÓ 1-1

19,30

TESTES DE BIGUES: ARMADURES ACTIVES
OXIDADES, DESCONXAMENTS LOCALITZATS
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DINTELL: ARMADURES VISTES I OXIDACIONS
RECOBRIMENT INSUFICIENT. REPARACIÓ
ESTRUCTURAL

TESTES DE BIGUES: ARMADURES ACTIVES
OXIDADES, DESCONXAMENTS LOCALITZATS

TESTES DE BIGUES: ARMADURES ACTIVES
OXIDADES, DESCONXAMENTS LOCALITZATS

TESTES DE BIGUES: ARMADURES ACTIVES
OXIDADES, DESCONXAMENTS LOCALITZATS

ENTREBIGAT: EFLORESCÈNCIES  I
DESCONXAMENS LOCALITZATS

DINTELL: ARMADURES VISTES I OXIDACIONS
RECOBRIMENT INSUFICIENT

ACTUACIONS

PATOLOGIES

PARRÒQUIA D'ENCAMP

1:75 0019-2014

Setembre 2014

PATOLOGIES I ACUACIONS A REALITZAR: SECCIONS
SINUS ENGINY,SAU

AUREA

de

A.P.

3 1 1

SINUS ENGINY,SAU
AUREA

A.P.

REHABILITACIÓ DEL PONT DEL TORRENT DEL PREGÓ
AL PK 7+510 DE LA CG NÚM. 2.



Amb el pas del temps i la gran presèn-
cia d’humitats en aquesta zona diversos 
paraments de formigó del pont havien 
sofert una erosió i, per tant, resultava 
minvada la durabilitat de l’estructura. 
Amb l’obra de rehabilitació, s’ha corregit 
aquesta deficiència i s’ha restablert la 
protecció per augmentar la vida útil de 
l’estructura.  

L’objecte de l’obra ha estat el d’executar 
reparacions a les bigues prefabricades 
que es trobaven en mal estat i als car-
regadors de formigó armat construïts in 
situ. 

Per fer-ho possible, s’han sanejat els 
suports amb un sorrejat, s’ha executat 
passivació d’armadura en les zones ne-
cessàries, s’ha restituït la geometria dels 
suports amb morters de reparació «ti-
xotròpics» i, finalment, s’ha incorporat 
una capa de pintura impermeabilitzant 
a base de resines acríliques. 

Per a millorar el drenatge i l’estanqueïtat 
s’ha descobert l’extrem ocult del tauler 

per arribar a sanejar i reparar aquestes 
zones de difícil accés.

S’han executat reparacions a les impos-
tes laterals del viaducte, que han sofert 
l’agressió de l’aigua amb sals fundents, 
procedents de la vorera superior. El ‘mo-
dus operandi’ de la rehabilitació,  ha estat 
el mateix que s’ha efectuat en les repa-
racions de les bigues i els caps del pont. 

A banda de la reparació dels elements 
estructurals tals com caps de pont, car-
regadors, bigues prefabricades, impos-
tes i d’altres, s’ha reparat el sistema de 
juntes longitudinals i transversals que 
existeix al pont. S’han executat jun-
tes impermeables i flexibles, capaces 
d’absorbir el moviment de l’estructura 
i continuar fixades a la mateixa. Aquest 
objectiu s’ha aconseguit amb un conjunt 
de làmines impermeabilitzants que ofe-
reixen aquest tipus de prestacions.

S’han augmentat els punts de captació i 
evacuació d’aigua superficial, i col·locat 
perfils de canalització per evitar que les 

aigües d’escorrentia arribin al lateral de 
l’estructura.

A banda, s’han substituït les baranes 
metàl·liques que havien quedat malme-
ses per les sals; i s’ha donat una capa de 
pintura de protecció a la resta de baranes.

En resum, s’han efectuat treballs de re-
paració del sistema estructural per aug-
mentar la durabilitat de l’estructura. 
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OBRA: 
Rehabilitació del Viaducte del Lloser d’Encamp
PROMOTOR:  Ministeri d’Ordenament Territorial
PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA: 
SUPORT E.C.S.A.
CONTRACTISTA: COPSA

DURADA DELS TREBALLS: 10 setmanes. 
TIPOLOGIA DELS TREBALLS: Rehabilitació  
dels elements de formigó, parts metàl·liques del 
viaducte  i millora de la impermeabilització i el 
drenatge de l’estructura.
DIMENSIONS I CARACTERíSTIQUES: 
Llargada total del viaducte: 86 m.l.
Trams de bigues entre carregadors (vanos): 5 UTS.
Unitats de bigues en cada tram: 4-5 UTS.
Volum de bastida necessària per l’execució dels 
treballs: 6.560 m3.
Superfícies totals tractades amb resines 
acríliques de protecció: 1.584 m2.
Import total de l’obra de rehabilitació:  238.661€

>>>Vista general del viaducte amb les bastides pel 
desenvolupament dels treballs de rehabilitació

>>>Viaducte amb la rehabilitació efectuada

4. Lateral del viaducte, on 
s’observa el mur carregador, les 
bigues prefabricades i la imposta 
erosionada per les sals fundents

5. Lateral del viaducte ja reparat i 
protegit amb pintures impermea-
bilitzants

6. Perfils de canalització de l’aigua 
d’escorrentia amb evacuacions 
directes al buit

1. Suport de bigues abans de la 
reparació, on s’observa l’erosió 
que ha patit el formigó amb el pas 
del temps

2. Suport ja reparat amb morters 
de reparació i pintat amb una pro-
tecció impermeabilitzant de resines 
acríliques, que preservarà el suport 
de formigó

3. Zona adjacent al mur interior i 
que s’ha enderrocat per reparar 
la biga més propera. Una vegada 
reparades les bigues s’ha restituït 
el mur

Es tracta d’una obra de rehabilitació d’un 
viaducte de la C.G.2, a l’alçada del Lloser 
d’Encamp. Aquest viaducte va ser construït cap 
a l’any 1990. Està format per diversos trams amb 
bigues prefabricades recolzades sobre murs 
carregadors transversals a l’eix de la carretera. 

pER SUpORT E.C.S.A.

ESPECIAL ENGINYERIA: REHABILITACIÓ PONTS

REHABILITACIÓ DEL VIADUCTE DEL LLOSER D’ENCAMp

Augmentar la vida 
de l’estructura



Enginyeries responsables en “rehabilitació de ponts” Enginyeria i constructora eresponsables en “rehabilitació de ponts”

SUPORT Enginyers Consultors
ha realitzat el projecte i direcció d’obra 
de la rehabilitació del viaducte del 
LLOSER D’ENCAMP
 

· ESTUDIS I PROJECTES D’OBRA CIVIL

· PROJECTES D’EDIFICACIÓ

· DIRECCIONS D’OBRA

· TOPOGRAFIA

· PERITACIONS I TAXACIONS

C. Prat de la Creu 101, 1r · AD500 Andorra la Vella · Tel. +376 808 640 · Fax +376 861 480 · suport@suportenginyers.com

C/ Sant Salvador, 10
Esc. B, 3r pis - desp. 7 (Galeries Plaza)
AD500 ANDORRA LA VELLA · Principat d’Andorra
Tel. (+376) 80 86 45 · Fax (+376) 86 71 11 · locubsa@locubsa.com · www.locubsa.com

Viaducte Torrent Pregó

c/del Pui, 2 , pl-2
AD500 Andorra la Vella

Principat d’Andorra
T. +376 824 178
F. +376 824 188

esinus@andorra.ad
www.sinusenginy.com

Rambla Molines

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

AUREA
C. Isidre Valls, 5
AD600 Sant Julià de Lòria
Principat d’Andorra

Tel. 00 376 842 805
aurea@aurea.ad

Viaducte Torrent Pregó

Rambla Molines

EmprEsa constructora
Rambla Molines



constructora i industrial col·laborador en “rehabilitació de ponts”

VIADUCTE TORRENT PREGÓ

RAMBLA MOLINES

copsa

EmprEsa constructora
Rehabilitació del viaducte del lloser d’Encamp

Passatge Antònia Font Caminal 1 · despatx 601 
AD700 Escaldes-Engordany
Principat d’Andorra
Tel. (+376) 87 73 00 · Fax (+376) 87 73 01
copsa@copsa.ad

EMPRESA CONSTRUCTORA VIADUCTE DEL TORRENT PREGÓ
Av. Consell de la Terra, 14-16  · AD700 ESCALDES-ENGORDANY · Principat d’Andorra
Tel. 877 900 · ceacsa@grupheracles.com

www.cevalls.com
OHSAS 18001

SEGURIDAD LABORAL
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Av. Joan Martí, 73 - local 2 · AD200 Encamp · Tel. / Fax 815 971 · 333 954    nova.constructora@andorra.ad 

OBRA CIVIL    //    EDIFICACIÓ   //    ESTRUCTURES

ESPECIALISTES EN SUBCONTRACTACIÓ

GRUP NOVA CONSTRUCTORA Ha Col·laborat en la Construcció VIADUCTE TORRENT PREGÓ

OK

Mapesa

Desviació de l’Obac anomenat
Terra de les Costelles
aD200 enCaMp
PRINCIPAT D’ANDORRA 
andorra@mvmapesa.com 

t 724 206 · 339 850 · 353 522

SERRALLERIA INDUSTRIAL
FUSTERIA D’ALUMINI I ACER INOXIDABLE

VIADUCTE DEL LLOSER D’ENCAMP 

CARRETERA DE LA COMELLA
EDIF. ENCORCES

6a PLANTA · LOCAL 6 · 4 BIS
AD500 ANDORRA LA VELLA

Tel./Fax 866103 · Mòb. 333399
arcmetall1@hotmail.com

Industrial col·laborador Ponts: 
Torrent Pregó, Lloser d’Encamp i Rambla Molines

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

Viaducte  Lloser d’Encamp

Rambla Molines

Viaducte Torrent Pregó

ESPECIALISTES 
EN PATOLOGIA 

I REFORÇ 
ESTRUCTURAL

viaDUCte Del llOser D’enCaMp
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Per fer la nova rotonda Josep Escaler s’ha aprofitat tot el que hi havia de 

l’anterior: des de les llambordes fins a la font. La nova és més gran i rodona, el 

que permet incrementar-ne la capacitat de trànsit i la seguretat, donant resposta 

a l’eixamplament de l’avinguda Tarragona. L’aigua, el granit, l’herba i la forja són els 

elements principals que s’hi contemplen, i alhora símbols d’Andorra. Els treballs 

s’han concentrat en sis setmanes, per causar les mínimes molèsties possibles.

ROTONDA JOSEP ESCALER

Rotonda segura 
i d’aprofitament

PER REDACCIó · FOTOS : ÒSCAR LLAURADó



L’avinguda Tarragona està patint 
una remodelació, un eixampla-
ment pel cantó de l’obac. Com 
a conseqüència, també ha cal-
gut engrandir la rotonda Josep 
Escaler, amb l’objectiu princi-
pal de dotar-la de capacitat de 
trànsit i augmentar així la segu-

retat de la circulació de la zona. 
El conjunt té poca altura, afa-
vorint la visibilitat.

Per fer-la s’ha aprofitat tot el 
que era aprofitable de la roton-
da antiga, que més que rodona 
era ovalada. L’actual és una cir-
cumferència perfecta amb un 
radi de 7,5 metres i els elements 
que la componen són símbols 
d’Andorra: l’aigua de la font –
que és la que ja hi havia però 
impermeabilitzada de nou–, la 
forja –un anell d’acer corten en-
volta la font–, el verd dels prats 
de dall –que aquí són de gespa 
natural–, la grava de riu –que 
la trobem alternant-se amb les 
franges de gespa i incrustada 

>>>Una anella de xapa d’acer corten aixeca la paret de la font i amaga un tub de llum LED que la il·lumina durant la 
nit. La resta d’elements d’il·luminació són reaprofitats del punt rodó preexistent. Per separar les franges de gespa i 
les de formigó amb grava de riu també s’han utilitzat xapes d’acer corten

>>>La rotonda té un radi exterior 
de 7,5 metres i un interior de 6,3 
metres, i està equipada amb un sis-
tema de recollida d’aigües perime-
tral, que evita que l’aigua de la font 
arribi a la calçada
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XXXXXX: XXXXX 
XXXXXXC: XXXX
XXXXXX: XXXXXXX

c/del Pui, 2 , pl-2 · AD500 Andorra la Vella · Principat d’Andorra · T. +376 824 178 · F. +376 824 188 · esinus@andorra.ad
www.sinusenginy.com

en formigó acolorit, al qual se li 
ha aplicat una resina transparent 
per sobre que li dóna un aspecte 
mullat, i el granit de l’empedrat 
al voltant de la rotonda. 

Al fer la rotonda s’ha modificat 
l’accés al local de les bombes de 
la font i s’ha fet un accés nou a 
la galeria de serveis (del Govern, 

Forces Elèctriques d’Andorra 
(FEDA) i d’Andorra Telecom) que 
hi passa per sota, que abans es-
tava al mig de la calçada. 

PROPIETAT: M. I. GOVERN D’ANDORRA
ENGINYERIA: SINUS ENGINY SAU
CONSTRUCTORA: LOCUBSA



C/ Sant Salvador, 10 · Esc. B, 3r pis - desp. 7 (Galeries Plaza) · AD500 ANDORRA LA VELLA · Principat d’Andorra
Tel. (+376) 80 86 45 · Fax (+376) 86 71 11 · locubsa@locubsa.com · www.locubsa.com

Industrials col·laboradors Rotonda Josep Escaler

Av. Joan Martí, 73 - local 2 · AD200 Encamp · Tel. / Fax 815 971 · 333 954    nova.constructora@andorra.ad 

OBRA CIVIL    //    EDIFICACIÓ   //    ESTRUCTURES

ESPECIALISTES EN SUBCONTRACTACIÓ

GRUP NOVA CONSTRUCTORA Ha Col·laborat en la Construcció ROTONDA JOSEP ESCALER

ABANS DESPRÉS

CARRETERA DE LA COMELLA
EDIF. ENCORCES

6a PLANTA · LOCAL 6 · 4 BIS
AD500 ANDORRA LA VELLA

Tel./Fax 866103 · Mòb. 333399
arcmetall1@hotmail.com

SERRALLERIA INDUSTRIAL
FUSTERIA D’ALUMINI I ACER INOXIDABLE
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La primera idea era reformar l’antic Hostal 
Andorrà per fer-hi habitatges, però quan s’hi 
van posar es van trobar amb una estructura 
molt malmesa i no van tenir altre remei que 
enderrocar-lo i aixecar un edifici nou. Van 
aprofitar per transformar el lloc a partir de 
l’arquitectura, utilitzant l’edifici nou per aportar 
llum i entitat al carreró que hi dóna entrada.

ANTIC HOSTAL ANDORRÀ

Transformar amb 
l’arquitectura

pER REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ I ALBERTO LORENZO

>>> alçat façana 1
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El joc de línies 
rectes i geometries 
simples genera 
sensació de 
moviment

>>> alçat façana 2

volum, jugant amb línies rectes i 
geometries simples, que afavoreixen 
la sensació de moviment vista des del 
carrer i unes perspectives més amples 
des dels habitatges. 

Els colors escollits per la façana són 
de la gamma dels grisos clars, arribant 
gairebé al blanc, el que també aporta 
lluminositat al carreró. Tot plegat 
dóna alegria i “humanitza” el carrer, 
explica l’arquitecte responsable, Pere 
Espuga. És per aquest carreró que 
s’entra a l’edifici.

Per la façana de l’avinguda Carlemany 
hi ha l’entrada a un gran local 
comercial i a partir del segon pis 
dominen les balconades. Els sortints 
compten amb unes baranes fetes amb 
múltiples platines que, col·locades en 
diferents orientacions, prolonguen la 
sensació de moviment jugant amb la 
llum i el Sol. 

No cal dir que l’edifici està molt ben 
aïllat, tant per dins com per fora. 
La fusteria és de PVC i la façana 
revestida amb panells fabricats amb 

Era una parcel·la estreta i llarga, 
el qual ha afavorit que tots els 
habitatges siguin exteriors sense 
necessitat de crear patis de llums. El 
gran inconvenient és que la façana 
llarga dóna a un carreró estret i fosc. 
I amb la construcció nova s’ha dotat 
d’entitat i personalitat, i s’ha creat 
la sensació que és més ample. Això 
s’ha aconseguit fent una façana amb 

>>> Les geometries i els colors 
escollits doten la façana de 
moviment i contribueixen a donar 
amplitud i entitat al carreró 
d’entrada a l’edifici
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arQUITECTUra I EnGInYErIa: 
Engitec / Pere Espuga
ConsTrUCTora: Construccions Pujal

resines artificials. La calefacció és 
d’aerotèrmia, que també dóna servei 
per a l’aigua calenta sanitària. 

L’edifici nou compta amb un soterrani 
més que el seu predecessor -el 
que fa un total de tres-, destinats a 
aparcament i als que s’accedeix per 
via d’un muntacàrregues especial per 
a vehicles; i cinc plantes més un àtic, 
que alberguen 26 habitatges en total: 
cinc per planta més l’àtic, rodejat de 
terrasses grans. 

Els habitatges són d’entre dues i quatre 
habitacions, compactes i amb poc 
passadís, en els quals s’ha buscat un 
aprofitament màxim de la superfície 
disponible. Compten amb armaris 
encastats i terres de parquet sintètic, 
excepte a les cuines i els banys, on el 
terra és de gres porcellànic. 

Són habitatges destinats al lloguer, 
buscant les màximes comoditats però 
fugint del luxe. 

>>> El sistema de calefacció s’alimenta per aerotèrmia, que també escalfa l’aigua calenta sanitària

>>> Els habitatges són compactes, buscant un aprofitament màxim de la superfície disponible. 
Compten amb armaris encastats i terres de parquet

>>> Planta tipus

La parcel·la 
estreta fa que 
els habitatges 

siguin compactes 
i exteriors
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edifici Antic HostAl Andorrà industrials col·laboradors edifici Antic HostAl Andorrà

GARANTIA 
SEGURETAT 
SOLUCIONS

AL VOSTRE ABAST gea.ad

CUINES CREATIVES

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

IL·LUMINACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS

CUINES I BANYS
DOMÒTICA

engitec@engitec.ad
www.engitec.ad

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

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

ENGINYERIA CIVIL
- Estudis i projectes:

· Infraestructures viàries
· Estructures d’edificació
· Obra civil

- Geotècnia
- Estabilitat de talussos i vessants
- Fonamentacions especials

ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS
- Sostenibilitat i energies renovables

· Geotèrmia
· Aerotèrmia alta/baixa Ta

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

- Estudis eficiència energètica
- Electricitat, domòtica
- Climatització, lampisteria

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

CONSTRUCCIONS PUJAL,SA

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

EMPRESA CONSTRUCTORA

Carrer de Lòria, 12 AD600 Sant Julià de Lòria Andorra
Tel. +376 801740 · Fax. +376 801744

gruplomi@gruplomi.com
www.gruplomi.com



Edif. Escardill · Ctra. La Comella · Magatzem 1 · Mòbil: 339 759 · Tel.: 868 884
Fax: 865 284 · riumino@andorra.ad · AD500 ANDORRA LA VELLA (Principat d’Andorra)

industrials col·laboradors edifici Antic HostAl Andorrà industrials col·laboradors edifici Antic Hostal Andorrà

ESPECIALISTES 

EN 
tot tipus de 
PAVIMENTS

INDUSTRIAL COL·LABORADOR EDIFICI ANTIC hOSTAL ANDORRà

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

by

Revestiments per a la construcció

BASALT BLACK

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

l Aïllaments tèrmics l Col·locació de pissarra  l Col·locació de baixants  l Tot tipus de cobertes
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Carrer Pobladó, 37 · Naus Cortés núm. 3 · AD500 Santa Coloma · Andorra  · Tel. 811 356 - Fax 863 398 · fito@andorra.ad

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

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

INDUSTRIAL COL·LABORADOR 
EDIFICI ANTIC HOSTAL 

ANDORRÀ

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

 Tel: +376 822198
 daikin@andorra.ad

DELEGACIÓ A ANDORRA
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pER REdACCIó · FOTOS: ÒSCAR LLAURAdó

EdIFICI dE COLORS 
SANT JULIÀ dE LÒRIA

Creixement 
vertical

Una parcel·la a Sant Julià ha experimentat un 
creixement vertical considerable. Es tracta de 
la que fa cantonada entre l’avinguda Verge de 
Canòlich i el carrer Doctor Palau, que de tenir 
planta baixa, un pis, i sotacoberta, ara se li su-
men quatre plantes més. 

Secció



El creixement vertical és el més 
destacable d’aquesta obra. però 
també hi ha hagut aprimament. 

La planta s’alinea amb l’edifici 
veí, deixant més espai a la vorera 
de l’avinguda Verge de Canòlich. 
Així, si l’edifici anterior compta-
va amb una planta baixa de 57,84 
m2 útils, primera planta de 58 m2 
i sotacoberta de 42,38 m2; ara la 
planta baixa i la primera només 
tenen 31,67 m2 útils –destinats a 

local comercial i despatx o ma-
gatzem–, però hi ha cinc plantes 
més de 42,57 m2 útils cadascuna. 
Aquestes darreres es destinen a 
habitatges, que reben ventilació i 
il·luminació per les dues façanes 
de l’edifici, i compten amb un re-
bedor, una cuina i menjador in-
tegrats, un dormitori i un bany. 
L’accés a aquests es fa des de la 
planta baixa, a través d’una es-
cala o ascensor, diferenciats del 
local comercial. 
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ARQUITECTE: Patrick Garcia Ricart
CONSTRUCTORA: GCS

Planta tipus

>>>La façana està revestida de color gris on destaquen les finestres, que juguen amb els colors primaris

51l’advARQUITECTURA

>> Façana principalFaçana posterior << 

L’edifici s’ha 
aprimat 
alineant-se 
amb el contigu 
i cedint espai a 
la vorera



Constructora i industrial col·laborador Edifici de Colors ·  Sant Julià de Lòria Industrials col·laboradors Edifici de Colors ·  Sant Julià de Lòria

Carrer Pobladó, 37 · Naus Cortés núm. 3
AD500 Santa Coloma · Andorra 

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

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

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

INDUSTRIAL COL·LABORADOR 
EDIFICI SANT JULIÀ S E R R A L L E R I A  E N  G E N E R A L



Els treballs realitzats han consistit en sa-
nejar els punts d’entrada d’aigua a través 
dels murs de formigó armat i obturar-los, 
així com sanejar les canals de recollida 
d’aigües de les plantes soterrànies -1, -2, 
-3 i -4 de l’aparcament de l’edifici NEXUS, 
al carrer Mossèn Lluís Pujol núm. 8-14, a 
Santa Coloma.

Els murs perimetrals i els forjats de cada 
planta són de formigó armat.

Al llarg de tot el perímetre de cadascuna 
de les plantes hi ha una canal de recollida i 
evacuació d’aigües que connecta des de la 
planta -1 a la planta -4.

Abans de començar els treballs els punts 
d’entrada d’aigües per filtracions eren visi-
bles en diferents indrets de cada planta, i de 
forma més accentuada a les plantes -3 i -4.

INJECCIÓ DE RESINES:
S’ha actuat sobre les fissures per on surt 
l’aigua, netejant la zona i injectant resines 
de poliuretà amb una bomba de pressió 
de fins a 150 bars. Amb aquesta pressió les 
resines penetren per les fissures obturant i 
segellant les vies d’aigua.
Una vegada que les resines han actuat i han 
obturat l’aigua, es netegen les resines solidi-
ficades sobrants, es treu l’injector i es tapa el 
forat amb morter de reparació estructural.

CANALS PERIMETRALS:
Les canals de recollida d’aigua perime-
tral s’han escatat i sanejat, amb l’aplica-
ció d’un morter de reparació estructural 
amb inhibidor de corrosió i aplicació d’una 
membrana impermeabilitzant elàstica.
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PROJECTE: Tractament de filtracions 
d’aigua en murs de formigó
PROPIETAT: Andorra Telecom SAU
CONSTRUCTORA: AUXINI SA

3. Seguidament s’injecten resines a una pressió de 150 Bars.

4. Es neteja la resina sobrant, es retiren els injectors i es saneja la zona 
afectada amb morters impermeabilitzants.

0. Estat dels murs abans de les reparacions

1. Es realitzen uns forats cada 15 o 20 cm al llarg de les fissures o esquerdes dels murs. 5. Vista de la intervenció finalitzada, abans de pintar.

2. Es netegen els forats amb aigua a pressió i es col∙loquen injectors.

A l’edifici NEXUS, com a tants edificis del nostre 
país, els nivells soterrats estan sotmesos a 
una pressió hidrostàtica important. Si a aquest 
factor li afegim uns murs de formigó que no són 
completament estancs, apareixen filtracions a 
través de les fissures dels murs. 

En aquest reportatge s’explica el procés dut a 
terme per AUXINI S.A. per a solucionar aquesta 
patologia.

REHABILITACIÓ DE L’APARCAMENT DE L’EDIFICI NEXUS D’ANDORRA TELECOM

Tractament de filtracions 
d’aigua en murs de formigó

PER AUXINI

CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE:
Murs de formigó tractats .................. 700 m2

Canals perimetrals tractades ...... 560 m L
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AUXINI

www.auxini.ad
C/ Prat de la Creu 85, planta primera
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Dissenyat per a la teva vida diària i la forma en la qual menja la teva família. 
Aquells aliments que utilitzes amb major freqüència es troben en la part frontal 
i central, per la qual cosa podràs accedir i trobar fàcilment el que vols.

Tot a l'abast de la teva mà
ShowCase
Tot a l'abast de la teva mà
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Qüestió 
d’harmonia

PER REDACCIÓ

L’art del disseny d’interiors té un dels pilars en l’harmonia, 
en adequar l’espai a l’activitat, en fer que l’espai transmeti 
determinades sensacions, o que no transmeti les 
equivocades. Seguidament, es presenten diversos projectes 
on aquesta harmonia s’assoleix i l’espai s’adequa a l’activitat: 
un local, el Santé Room, sense referències a la quotidianitat 
on proporcionar una teràpia nova basada en l’equilibri 
bioelectromagnètic; les noves instal·lacions del Col·legi 
d’Advocats, càlides i confortables; la cafeteria nova del CCA, 
on s’aconsegueix amplitud i intimitat; el nou Refugi Alpí, 
restaurant on decoració i àpat transporten a l’alta muntanya; 
i l’era Bauró, un lloc on l’activitat industrial no interromp les 
bones sobretaules.

DOSSIER INTERIORISME

59l’advDOSSIER INTERIORISME 5959595959595959595959

IL
·L

US
TR

AC
IÓ

: O
SC

AR
 L

LA
UR

AD
Ó

 2
00

5



61l’advINTERIORISME60 l’adv INTERIORISME

El projecte requeria crear un espai per poder dur a terme una teràpia nova, basada 
en l’equilibri bioelectromagnètic. Partíem de la premissa següent: generar una 
atmosfera que permetés aïllar de l’exterior, creant un entorn singular per afavorir 
l’abstracció de la vida quotidiana i potenciés el resultat del tractament. L’objectiu era 
crear una càpsula que generés sensacions específiques depenent del tractament, 
descontextualitzant al subjecte i afavorint un estat que propiciés l’assimilació de les 
tècniques a les quals seria sotmès.

Era necessari crear una consulta minimitzant els referents externs, un lloc en el qual 
els inputs o estímuls derivats de l’entorn evitessin les associacions directes amb 
l’exterior, a més volíem escenificar la litúrgia de la sanació a partir d’una teràpia única 
i nova, necessitàvem subratllar el contingut científic harmonitzant-lo amb la visió 
complementària a la medicina al·lopática, per tots aquests motius vam entendre que 
no es tractava de decorar un espai, necessitàvem partir de zero i inventar-lo, projectar 
un entorn únic per a una teràpia única.

pER JOAN pASTOR · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ

     

Bio · electro · {e} · moció 
SANTé ROOM  
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>>> Necessitàvem subratllar el contingut científic harmonitzant-lo amb la 
visió complementària a la medicina al·lopática, per tots aquests motius 
vam entendre que no es tractava de decorar un espai, necessitàvem partir 
de zero i inventar-lo, projectar un entorn únic per a una teràpia única

62 l’adv INTERIORISME

El punt de partida de Santé Room 
van ser una sèrie d’esbossos i ma-
quetes no vinculats a l’espai per 
poder generar formes amb ma-
jor llibertat, vam decidir iniciar 
l’encàrrec treballant independen-
tment de la superfície, des de fora. 
Vam començar a modelar estruc-
tures amb làmines de poliestirè 
unides amb escuma de poliuretà i 
recobertes amb pasta que ens van 

permetre consensuar la línia argu-
mental, basada en la juxtaposició 
d’elements esculturals, conjugant 
l´angulositat de les formes rectes 
amb elements corbs i esfèrics, ob-
tenint una espècie de laberint visual 
que suavitzaríem utilitzant només 
el color blanc, d’aquesta manera 
també aconseguiríem poder tenyir 
l’espai de color ja que tota la sala es 
convertiria en una gran pantalla so-

“L’espai està situat en un 
soterrani, per tal d´obtenir un 
major hermetisme, l’únic element 
interessant (des d’un punt de vista 
estètic) que presentava inicialment 
era una paret de pedra natural que 
vam decidir respectar pintant-la de 
blanc per integrar-la”



65l’advINTERIORISME64 l’adv INTERIORISME

bre la qual projectar el to adequat 
per a cada teràpia.

El següent pas era començar a 
modelar des de dins, vam decidir 
continuar treballant sense plànols 
tancats, únicament utilitzant els 
referents que havíem dissenyat al 
principi del projecte i anar interpre-
tant-los i encaixar-los a l’espai. Així 
doncs es van començar a construir 
esquelets metàl·lics que actuarien 
com a estructures totémiques, 
atorgant certa mobilitat visual (en 
enllaçar-se aleatòriament) i ser-
vint a més per a repartir la llum per 
tota la superfície. Una vegada creat 
tota la retícula metàl·lica es va unir 
amb les estructures de la primera 
fase i es van folrar amb una pell 

de plaques de guix laminades per 
unificar-les.

Conceptualment, el resultat ha-
via de funcionar com un gran test 
de Rorschach tridimensional, en 
el qual el caràcter no figuratiu de 
les siluetes pogués donar lloc a 
respostes múltiples, utilitzant la 
necessitat del cervell de catalogar 
formes per així mantenir-lo esti-
mulat d’una manera inconscient i 
aconseguir una sensació paradoxal 
de calma en entrar en un espai mo-
nocrom i neutre, però mantenint la 
ment activa.

Santé Room requeria un espai ca-
rregat de codis, desbordant de sim-
bologia encriptada amb la finalitat 

d’augmentar la densitat electrònica 
i modificar la longitud d’ona, fins i 
tot l’olor va ser triada per activar el 
sistema límbic i poder aconseguir 
estats semi-hipnòtics.

Exceptuant les cadires de visita i 
la d’escriptori, la resta de mobilia-
ri va ser creat específicament per 
a aquest entorn. La taula va ser 
generada a partir d’una estructu-
ra metàl·lica, folrada amb PGL. En 
aquest moble s’integra un suport 
per a una pantalla a més d’un qua-
dre de llums amb dotze palanques 
en una petita estructura pirami-
dal que alberga en cada nivell una 
secció de llum corresponent a una 
teràpia o moment de treball. Com 

a contrapunt a la silueta facetada, 
aquesta peça es corona amb una 
gran bola de quars rosa.

La llitera és l’element princi-
pal, amb un disseny basat en 
l’angulositat seguint el leitmotiv de 
la resta d’elements que configuren 
l’espai, està elevada per una tari-
ma realitzada en DM per optimitzar 
la teràpia i atorgar-li el protago-
nisme necessari dins de l’entorn, 
retroil·luminada amb tires de dío-
des, convertint-se en una espècie 
d’altar que presideix la sala. 

>>> Les cadires són l’únic element que no s’ha dissenyat 
específicament per a Santé Room. Vam optar per un 
model de la col·lecció Vertex, un disseny de Karim Ras-
hid per a la marca VONDOM. Una reinterpretació de la 
cadira de Verner Panton amb una silueta que recorda a 
aquest clàssic del disseny però amb l’angulositat neces-
sària per encaixar-la en aquest marc

La llum era un factor determinant per desenvolupar el projecte, partíem 
de zero ja que es tractava d’un lloc tancat. Vam decidir que tot l’espai fos 
blanc i que funcionés com una gran pantalla en la qual poder projectar 
sense veure’s alterada tota la gamma de colors que ens oferien les tires 
de leds RGB. La il·luminació de la sala està dissenyada per poder combi-
nar-se des d’un panell situat en la taula i respondre a les necessitats de 
cada teràpia.

“Santé Room és un espai 
que desprèn màgia, les 
sensacions que es generen 
allà dins són molt especials, 
ha estat un projecte 
bio·electro·{e}·mocionant”
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Santé Room Industrials col·laboradors Santé Room

Ctra. Coll d´Ordino, 10 · AD300 · Ordino · Principat d´Andorra
( 00 376 ) 816 084 · santeroom@andorra.ad · www.santeroom.com
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C. de les Costes, 12 . AD500 Andorra la Vella . Tel. 722 964 . 722 706 . Fax 725 965 . solsconfort@andorra.ad

www.solsconfort.com

parquets

Av. Joan Martí, 42 · baixos local 14
AD200 ENCAMP · T +376 833 306
Fax. +376 833 365  · port-guix@andorra.ad

TREBALLS EN GUIX I  PLACO

Pintures Vàzquez

Alta Decoració Parquet
Paper Pintat Moqueta

Manteniment fusta

+376.399.753
pinturesvazquezsl@hotmail.es
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Instal·lació · Manteniment· Lampisteria · Calefacció
Aire condicionat · Energia solar

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

DISTRIBUÏT PER:

Runtal aRteplano

L'art de marcar 
tendència amb un 
radiador.

gea.ad

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

IL·LUMINACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS
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pER ABSIS DISSENY · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

COL·LEGI D’ADVOCATS 
D’ANDORRA

Càlid 
i confortable

El nou Col·legi d’Advocats d’Andorra està situat al Carrer 
Prat de la Creu  59-65 Baixos C d’Andorra la Vella. Es tracta 
d’un espai d’uns 240 metres quadrats, tot en una sola 
planta i dividit en recepció, arxiu, sala d’espera, office, 
lavabo de minusvàlids, despatx auxiliar, sala de juntes, 
despatx del Degà i sala d’actes per a una seixantena de 
persones.



Tant a la sala de juntes com al despatx 
del Degà s’hi combinen els acabats es·
tètics amb els funcionals. En canvi, a la 
sala auxiliar s’hi ha posat una taula rodo·
na per a quatre persones i una llibreria 
metàl·lica, amb un criteri més funcional 
que estètic.

Els sostres són de plaques de guix re·
gistrables, de color blanc, i amb la il·
luminació i l’aire condicionat, ambdós 
modulars i integrats entre les plaques. 

El paviment és porcellànic de color 
marró texturat en tota la superfície. 

FAÇANA
La façana és un mur cortina de vidre que 
va a conjunt amb tot l’edifici. per perso·
nalitzar·la, s’hi ha col·locat vinil glaçat, 
per fer l’interior més íntim sense perdre 
la llum exterior, i els logotips en color 
del Col·legi d’Advocats, que marquen 
l’entrada principal. 

S’ha treballat conjuntament la part tèc·
nica, els plànols, amb la part executiva, 
l’obra civil. S’ha fet un control de qualitat 
minuciós en tots els materials i els aca·
bats. A més, tots els industrials que hi ha 
intervingut són d’empreses andorranes.

L’objectiu del projecte ha estat crear 
un espai confortable amb colors càlids, 
en la gamma de marrons, on el mobi·
liari, el paviment, les parets i els sos·
tres s’unifiquen en un sol ambient; tot 
plegat donant harmonia a l’interior. A 
nivell exterior hi tenim una façana de 
vidre, on s’hi ha col·locat vinil glaçat, 
per fer l’interior més íntim sense perdre 
la llum exterior, i els logotips en color 
del Col·legi d’Advocats, que marquen 
l’entrada principal.

Només entrar, ens trobem la recepció 
i la sala d’espera. El taulell de la recep·
ció està fet en fusta de roure envernis·
sat natural, amb dos punts de treball i 
un quadre amb el logotip del Col·legi 
d’Advocats que marca el conjunt. Just 
enfront, hi ha la sala d’espera, la qual 

està separada 
per un vidre 
amb el logotip 
en vinil glaçat, 
per separar els 
ambients. En la 
part més priva·
da de la recepció 
es troba l’arxiu, 
l’office i el lava·
bo de minusvà·
lids. També s’ha 
marcat l’entrada 
a la sala d’actes, pintant la paret que 
envolta les portes de vidre de l’entrada 
en un color marró més fosc que la resta.

A la sala de juntes, s’hi ha fet una taula 
ovalada a mida de 3 x 1,70 metres, amb 
capacitat per a deu persones i una gran 
llibreria, també feta a mida, de tres me·
tres d’ample pels llibres més represen·
tatius, tot en fusta de roure envernissat 
natural. A més, a la paret llarga de la sala, 
la qual és d’un color marró més fosc, s’hi 
ha posat els quadres de tots els Degans 
fins a la data. 
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PROJECTE: COL.LEGI ADVOCATS ANDORRA · Prat de la Creu  59-65 · Andorra la Vella
INTERIORISME: ABSIS DISSENY

>>>La sala d’actes té una capacitat per a unes seixanta persones. La zona dels 
conferenciants s’ha elevat amb una tarima i s’ha equipat amb una taula, tot 
en fusta de roure envernissat amb el logotip i les lletres corpòries del Col·legi 
d’Advocats al frontal. Darrere d’aquesta taula de conferències hi ha panells de 
melamina blanca, amb portes integrades per a uns armaris auxiliars. Davant 
d’aquests panells s’hi troba una pantalla de projecció enrotllable i també el 
logotip i les lletres corpòries del Col·legi d’Advocats. la resta de l’espai, tot en un 
sol nivell, s’ha equipat amb unes cadires combinades de color negre i entapissat 
blau al seient, per donar més confort

>>>Al despatx del 
Degà hi trobem un 

conjunt d’estil clàssic, 
format per una 

taula  entapissada 
amb pell i motius 

daurats, una cadira 
i dos confidents. Per 

contrastar, s’hi ha 
col·locat dos sofàs i 
una tauleta amb un 

llum a sobre, tot d’estil 
més modern, per 

equilibrar l’ambient 
del despatx. Les 

parets i les cortines 
són una combinació de 

marrons 

un espai 
representatiu dins de 
l’àmbit social i jurídic, 
sent confortable, 
funcional i 
pràctic
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Ctra. de Vila - Edifici Pasturè de Casa Cauba, Planta 2 - VILA - AD200 ENCAMP · Tel. + 376 626842 · fustlencaix@hotmail.com

Av. Tarragona · Magatzems Terra Vella · AD500 
Andorra la Vella (Pt. d’Andorra)

T 828 115 · F 867 672 · principal@andorra.ad
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Salvador 
Pintor

Príncep Benlloch, 18 · 4rt · AD500 Andorra la Vella · T 325 927

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  
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>  TECNOLOGIA LED
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La Cafeteria del Centre Comercial Andorrà (CCA) s’ha 
remodelat. Principalment ho ha fet amb fusta d’iroko, generant 
una imatge única i pròpia. 
La nova distribució aconsegueix una amplitud màxima, creant 
alhora un ambient d’intimitat molt ben rebut per part dels 
clients. 
Tot això en només 14 dies i amb un pressupost ajustat.

pER REDACCIÓ · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ

Cafeteria CCA

Un lloc propi



Té un estil vintage renovat i par-
ticular, que només es pot trobar 
a la cafeteria del CCA. Combina 
la fusta d’iroko, de color elegant 
i que proporciona calidesa al lo-
cal, amb els tons d’altres fustes 
nobles, el vermell de l’entapissat 
dels sofàs i to grisós del terra. 

També hi trobem colors sorrencs 
i de totxanes velles. Tots dins una 
gamma de colors que combinen 
perfectament, sense crear estri-
dències.

La nova distribució ha permès 
donar amplitud al local, crear 
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>>>Els canvis en 
la distribució han 

permès donar 
amplitud tant a 
la cafeteria com 
a la zona de self 

service i crear 
una nova zona de 
tapes, i tot sense 
perdre capacitat 

d’aforament.
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>>>Orrunte parchit endendandus 
ra doluptatus estis et aute cum il 
in non pellam faccus ilis pori omnit 
odit reris eossum inusciatis nos 
autecer

INTERIORISTA: ViCenTe Puig
Responsable de decoració i interiorisme del CCA

CONSTRUCTORA: COnSTRuMOSA

una zona de tapes –inexistent 
abans– i donar profunditat a la 
barra. I això sense ampliar la su-
perfície i mantenint la resta de 
serveis i l’aforament.

La voluntat del canvi ha estat, 
entre altres, crear un espai pro-
pi, particular del CCA, i donar 
a la cafeteria la intimitat que 
fins ara li mancava. Això s’ha 
aconseguit amb sofàs, parets 

revestides amb paper pintat, un 
terra de pVC i llums de tub de 
diferents mides per a les taules 
i la barra.

El conjunt és una barreja co-
herent que genera una imatge 
particular, que només trobarem 
a la cafeteria del CCA, creada 
pel responsable de decoració i 
interiorisme del CCA, Vicente 
puig. 

>>> Les fustes 
de diferents 

tonalitats 
prenen el 

protagonisme 
a la nova 

cafeteria del 
CCA i donen 

calidesa a 
l’espai. Es 

combinen amb 
un to grisós al 

terra i colors 
sorra a les 

parets.

Constructora i industrial col·laborador Cafeteria CCA

Ctra. de la Comella
Ed. Encorces, planta 4

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

info@fusteriamario.com
www.fusteriamario.com

MOBLES D’ESTIL ANDORRÀ FETS A MIDA

TOT EN REFORMES I REHABILITACIÓ

T 322 971
construmosa@andorra.ad
www.construmosa.com

www.facebook.com/construmosa

 

empresa constructora
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www.palmiragefred.ad

Industrials col·laboradors Cafeteria CCA

Pintura decorativa

C. del Tremat, 4 · AD200 ENCAMP · Tel. 834 428 · Fax 834 427
Adelino mòb. 328 027 · artidecoracio@andorra.ad
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Un Refugi Alpí renovat ha obert les portes a 
principis del juliol passat. Ho ha fet després 
d’un procés de reforma general i un canvi 
d’imatge que en reforcen l’essència. 

La voluntat del canvi és que qui el visiti senti 
la sensació d’estar en un refugi d’alta mun-
tanya.

per reDACCIÓ · FOTOS : ÒSCAr LLAUrADÓ

reFUGI ALpÍ

Essència 
rEnovada



La pedra, i sobretot la fusta, són 
els elements principals que ca-
racteritzen el nou refugi Alpí. els 
trobem tant a terres com a parets. 
I on no hi ha ni pedra ni fusta, hi 
ha papers tintats i pintures de 
tons naturals. 

La voluntat és que els visitants se 
sentin com en un refugi, i fins i tot 
un arbre presideix el local i serveix 

de suport per a l’escala que uneix 
la planta baixa –ara destinada a 
tapes– i el primer pis, que concen-
tra l’activitat de restaurant. 

Decorant la barana que separa el 
buit de l’escala hi ha tot de tor-
retes petites amb plantes aro-
màtiques i la il·luminació simula 
plantes de penjar i la capçada de 
l’arbre. 
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>>>Els terres són fets de fusta i 
pedra, materials que trobem també 
en algunes parets i a la barra. Per la 
resta de parets s’han escollit tons 
naturals

>>>La planta baixa s’ha destinat 
a zona de tapes i bar, i integra la 

gelateria, que abans estava en un 
local separat



ÀPats ExcLusius amb EL xEf LaurEnt chiaramonti
La reforma ha portat a dividir el restaurant en dues zones diferenciades: una on 

se serveixen plats alpins –raclettes, fondues i carns a la pedra- i una altra 
de “tapes exclusives” –ració tipus de menú degustació de restaurants 

gastronòmics-, que es poden complementar amb amanides i carns al 
grill. Per preparar aquests tastets, versions sorprenents d’alguns 

clàssics, creats pel xef Laurent Chiaramonti amb la col•laboració 
del xef Christian Zanchetta. La nova carta també incorpora 

cuina bio i sana, amb la col•laboració de Pili Borra.

A part de la imatge, també s’ha 
aprofitat per millorar l’accessibi-
litat del local i millorar-ne l’efici-
ència energètica. 

S’han eliminat algunes parets –
de dos locals, el de la gelateria o 
creperia i el del propi restaurant, 
se n’ha fet un de sol–, s’ha instal-
lat un ascensor, s’han fet instal-

lacions de climatització noves i 
s’ha renovat l’enllumenat, que a 
banda de l’aspecte decoratiu, s’ha 
buscat que fos més eficient, apos-
tant pels LeDs. 
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constructora: Construccions Carbia

>>>Els llums simulen plantes penjades i la capçada de l’arbre que presideix l’estança >>>La resta de la il·luminació es fa amb aplics i altres punts de llum petits, 
apostant en gran mesura pels LEds



C/ de Lòria 32, Baixos
AD600 Sant Julià de Lòria
Principat d'Andorra
telf. 842438 - fax 844190
construccionscarbia@andorra.ad

EMPRESA CONSTRUCTORA - RESTAURANT REFUGI ALPI

CARBIA CELSO
Construccions

Industrials col·laboradors Refugi Alpí

Instal·ladors de 
solucions ecològiques 

i efi cients per a la vivenda

c/ dels Escalls 7, 1-1a  ·  AD700 Escaldes-Engordany  ·  Principat d’Andorra · mòbil +376 328 320  ·  T. +376 864 657 ·  caldasl@andorra.ad

Ctra. de la Comella
Ed. Encorces, planta 4

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

info@fusteriamario.com
www.fusteriamario.com

MOBLES D’ESTIL ANDORRÀ FETS A MIDA
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Nous sistemes DVM S de Samsung 
Ofereixen un increment del rendiment del 280% 
respecte a un sistema tipus caldera

Gaudiu d'un estalvi diari amb la 
tecnologia punta del mercat mundial. 
Samsung, i la nova aerotèrmia amb 
recuperador de calor, permet un 
rendiment estacional superior a la resta 
dels fabricants. Sigui quina sigui la seva 
elecció, Samsung té millors rendiments.

Carrer de Lòria, 24 · Tel. 843 639
AD600 Sant Julià de Lòria · (Principat d’Andorra)

Pintura decorativa

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

www.gea.ad

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

IL·LUMINACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS

CUINES I BANYS
DOMÒTICA GARANTIA 

SEGURETAT 
SOLUCIONS

AL VOSTRE ABAST

C. Gil Torres, 7 · Edif. Salabert · baixos
AD500 ANDORRA LA VELLA · Principat d’Andorra
T +376 825 251 · F +376 826 003 · c.i.m.s@hotmail.es

 cimsequipamenthoteler
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pER REdaccIó · FOTOS: ÒScaR LLaURadó

ERa BaURó

Industrial i rústic
Feia temps que l’Era de Casa Bauró estava en desús, fet que va 
portar als nous inquilins a rehabilitar-la. S’ha consolidat la borda, 
reforçat els planxers i se n’ha recuperat l’ús de bar restaurant, que 
es complementa amb la fabricació de cervesa artesana. Dos usos 
que generen un concepte nou de restauració, i que donen a l’espai 
un aire rústic i industrial a la vegada. 
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>>>Des de baix es pot contemplar la sala de producció de la cervesa 
artesanal, una branca de negoci que complementa perfectament la de 
restaurant

>>>S’ha tallat la planta del primer pis per mostrar l’altura de la borda

>>>El mobiliari de fusta i els ele-
ments imitant el ferro reforcen la 
imatge rústica i industrial del local

>>>La calefacció, feta de ferro, s’ha deixat a la vista

els claus de penjar el tabac. Les 
parets són de pedra natural i les 
bigues de fusta. Si abans tenia 
dues plantes, ara en té una i mit-
ja, doncs els nous inquilins han 
volgut mostrar l’altura de la borda 
i afavorir la sensació d’amplitud. 
El terra s’ha refet amb lloses de 
pissarra. El sistema de calefacció, 
fet amb ferro, s’ha deixat a la vista 

i lliga amb l’escala d’accés al pri-
mer pis.

Al pis de baix es mostra, a través 
d’un envà de vidre, la sala de pro-
ducció de la cervesa –el negoci té 
dues branques complementàries: 
la restauració i la fabricació de 
cervesa artesanal, que han dut a 
crear espais higiènics dins el que 

havia estat una cort–, i això con-
fereix a l’espai un aire entre rústic 
i industrial, reforçat pels materi-
als utilitzats en la reforma: la fus-
ta, la pedra i el ferro.  

L’Era Bauró és una de les cons-
truccions emblemàtiques del 
nucli històric d’Andorra la Vella. 
Després d’un grapat d’anys tan-
cada, ara torna a obrir les portes 
com a fàbrica de cervesa i restau-
rant. 

Manté la forma de borda tradici-
onal, on encara s’hi poden veure 

La fusta, la pedra i 
el ferro són els elements 
característics de la 
nova Era Bauró



Industrials col·laboradors Era Bauró

Imatge corporativa | Publicitat | Màrqueting |  Web | Assessorament | Marxandatge | Editorial

Busca'ns a Internet APOD Andorra

Industrials col·laboradors Era Bauró

Antic Carrer Major, 7 · 4 pis · T i F 862 725 · M 322 258 · AD500 Andorra la Vella · lcmeritxell@gmail.com

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

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

INDUSTRIAL COL·LABORADOR 
ERA BAURÓ

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

Ctra. de la Comella · Ed. Encorces, planta 4 · local 2-3 · AD500 Andorra la Vella · tel. 820 720 · Fax 820 723 · info@fusteriamario.com · www.fusteriamario.com



Industrials col·laboradors Era Bauró

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

La revista d’arquitectura ara al web artdeviure.com Segueix-nos

El teu banner aquí
T 860 504

l art 
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105l’advDOSSIER AÏLLAMENTS

AÏLLAr 
A LA ConSTrUCCIÓ

PER REDACCIÓ

Els darrers temps es tendeix a associar la paraula 

aïllament a l’efi ciència energètica, sobretot en el 

camp de la construcció. Els sistemes que han 

aparegut per aïllar tèrmicament una edifi cació 

són múltiples, però al construir també cal tenir 

en compte l’aïllament acústic, l’aïllament contra 

la humitat, l’aïllament de les instal·lacions 

elèctriques... 

En aquest dossier parlem de diferents 

necessitats d’aïllament i d’algunes de les 

possibles solucions existents.
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Hi ha tres grans grups de tipus d’aïlla-
ments: Les llanes, les espumes i, més 
recentment,  les làmines reflectants.

1) El grup de les llanes inclou les 
llanes minerals -tant llana de vidre 
com llana de roca (són aquestes 
que de vegades piquen) i les lla-
nes orgàniques, com llana d’ove-
lla, llanes de fusta i algunes altres.

2) El grup de les espumes inclou: 
els dos tipus d’espumes de poli-
estirè: l’espuma de poliestirè ex-
pandit EPS (les famoses perletes 
blanques que també trobem en 
l’embalatge dels electrodomès-
tics, també conegut sota el nom 
Styropor o Polifoam) i l’espuma de 
poliestirè extrusionat XPS, panells 
durs de diferents colors, també 
coneguts sota els noms de Styro-
dur i Styrofoam.
Les espumes de poliuretà (PUR 
i PIR) tant les que es projecten 
directament en obra, com les de 
panells rígids.
Les espumes de cel·lulosa, menys 
conegudes, que s’utilitzen princi-
palment en l’ompliment de buits 
en façanes.

3) Finalment, les làmines reflec-
tants, que des de fa uns quants 
anys es troben al mercat. Són els 
únics aïllaments no convencio-
nals, ja que la prestació tèrmica 
no depèn del gruix i el comporta-
ment aïllant (denominat conduc-
tivitat tèrmica). Son aïllaments 
denominats «reflexius» que pre-
tenen reflectir la calor gràcies a la 
seva baixa emissivitat.

En aquest tipus d’aïllament, el 
fabricant indica una resistència 
tèrmica o un equivalent a un gruix 
d’un altre aïllament. Destaquen 
pel gruix, molt reduït, considerant 
les prestacions declarades, les 
quals ens podem creure – o no.  
Des del meu punt de vista, la seva 
aplicació es pot justificar com a 
complement, i només en combi-
nació amb una cambra d’aire no 
ventilada.

Considerant que aquest tipus 
d’aïllament requereix cambres 
d’aire en ambdues cares, qualse-
vol prescriptor hauria de pregun-
tar-se si no val més la pena utilit-
zar aquest espai utilitzant un tipus 
d’aïllament convencional.

Per als aïllants «convencionals», on 
existeix normativa europea, cada aïllant 
disposa d’uns valors de prestacions de-
clarades i comprovades per les caracte-
rístiques principals.

El gruix no ho és tot 

Quin problema tenim respecte als aï-
llaments? En principi, cap. Costen més 
aviat pocs diners, pesen poc, són fàcils 
d’aplicar. Tot i així, és curiós que no 
trobem gruixos importants, que po-
drien representar un estalvi important 
d’energia (i diners!) en edificis d’abans 
del reglament energètic. És veritat que 
fan que les parets i teulades siguin molt 
gruixudes. I per què més? Potser per la 
desconfiança que les prestacions si-
guin veritables, potser perquè com que 
la inversió per un edifici nou o una re-
forma ja és molt alta es pretén estalviar 
en les partides no prioritàries, etc.

Quan parlem d’aïllaments, pensem automàticament en l’hivern, en estalviar gasoil i en estar més calents. De vegades 
també pensem en aïllar-nos del calor d’estiu i, poc sovint, en aïllar-nos del soroll. Per assolir tots aquests diferents 
objectius, existeixen molts productes i solucions, sobre els quals volem entrar una mica en detall.

pER HANS URbAN - ATECI - DEp. D’EfICIèNCIA ENERgèTICA - ENgINyER SUpERIOR

Parlem d’aïllament
DOSSIER AÏLLAMENTS

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
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Aquesta situació ha canviat dràstica-
ment amb el nou reglament energè-
tic, que exigeix uns valors d’aïllament 
molt alts. Hem passat de “0 a 100” en 
pocs anys!

És bo que s’exigeixi un gruix consi-
derable d’aïllament, sí. Però no n’hi 
ha prou de copiar (més aviat mala-
ment) una normativa Suissa al cata-
là i publicar-la al BOPA. I sobre els 
aspectes relacionats, com la ven-
tilació i la infiltració, el control de 
condensacions intersticials (les que 
es produeixen a l’interior de l’aïlla-
ment), no s’hi troba res de res als 
reglaments específics.

En aquest sentit, m’agrada introduir 
un parell de conceptes i consells ge-
nerals per a l’ampliació d’aïllaments:

Permeabilitat a l’aire: Quan volem 
assolir un tancament realment ben 
fet, és fonamental pensar que sigui 
impermeable a l’aire. Qualsevol im-
perfecció redueix l’eficàcia de l’aïlla-
ment, i, pitjor encara, pot arribar ser 
causant de condensacions interiors 
al tancament, que, en condicions 
extremes, poden ser molt impor-
tants i causar danys per humitat. 
Existeix un assaig per determinar el 
grau de permeabilitat de l’aire (Blo-
wer door).

Barrera de vapor: Encara que ha-
guem aconseguit que el tancament 
sigui prou estanc a l’aire, igualment 
cal comprovar que l’aïllament dis-
posi d’una barrera de vapor contí-
nua. S’entén com a barrera de vapor 
qualsevol element amb una resistèn-
cia al vapor d’aigua, ubicat al costat 
“calent” de l’aïllament, que impedeixi 
l’entrada de la humitat continguda en 
l’aire de l’aïllament, on pot produir 
condensacions intersticials.

La resistència necessària de la bar-
rera de vapor dependrà del conjunt 
del tancament, ja que els elements 
col·locats al costat fred de l’aïllament 
amb certa resistència al vapor d’ai-
gua poden fer necessari augmentar 
la barrera de vapor de l’interior. Per 
determinar-la, existeix la possibilitat 
de realitzar un càlcul de condensaci-
ons intersticials.

I quan parlem d’edificis que complei-
xen amb la permeabilitat de l’aire i la 
barrera de vapor, és imprescincible 
plantejar el tema de la ventilació! 

Cada aïllant té lEs sEvEs 
apliCaCions

Considerant tots els tipus d’aïllament, 
la pregunta és quin és l’aïllament més 
adient per a cada aplicació. 

Per a l’elecció de l’aïllament cal con-
siderar quina exigència tenim per a la 
seva aplicació: està exposat a l’aigua, 
al sòl, a pressió, als corrents d’aire, 
al Sol, volem que tingui prestacions 
acústiques, contra el foc, etc...

Vull recopilar els casos més freqüents:

Els tancaments verticals:

Les façanes ventilades requereixen un 
aïllament amb certa resistència a l’ai-
gua, una aportació a la resistència al 
foc i una baixa resistència a la difusió 
de vapor també són desitjables. Els 
productes idonis són les llanes mine-
rals amb un tractament hidròfug, amb 
un vel negre, per no veure’l per les jun-
tes i per enfortir la superfície.

A les façanes tradicionals amb pedra 
del país, s’hi pot col·locar un aïllament 
entre la pedra del país i la paret de tot-
xana, utilitzant ganxos per estabilitzar 
la pedra amb la paret. En aquest cas 
es necessita un aïllament amb certa 
resistència a la pressió. Com que es 
tracta d’un tancament molt gruixut, 
és interessant poder reduir el gruix de 
l’aïllament utilitzant-ne un tipus amb 
unes prestacions tèrmiques molt bo-
nes, com el poliuretà projectat, o mi-
llor encara, en panells, o bé algun al-
tre amb menys prestacions tèrmiques 
però més barat i més resistent, com el 
poliestirè extrusionat.

Els trasdossats amb cartró guix, molt 
freqüents últimament, són un tanca-
ment fet a l’interior de la façana, molt 
barat, amb els qual es pot utilitzar lla-
nes de qualsevol tipus. Les més habitu-
als són les llanes minerals. 

Costen més aviat pocs 
diners, pesen poc, són 
fàcils d’aplicar. Tot i 
així, no trobem gruixos 
importants

www.rehau.com
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Ja portem 3 anys instal·lant 

les millors finestres 
tèrmiques del mercat



El sistema de SATE (sistema d’aïllament 
tèrmic per l’exterior), és una solució 
pensada  principalment per a la reno-
vació tèrmica de façanes, encara que es 
pot plantejar perfectament per a cases 
de nova construcció. S’ofereixen siste-
mes basats en poliestirens expandits i 
llanes minerals. L’avantatge de les llanes 
és l’augment de l’aïllament acústic, de 
protecció contra el foc i la baixa resis-
tència a la difusió de vapor d’aigua.

El poliestirè expandit sol ser més barat i 
estar disponible amb gruixos més grans.

Les parets en contacte amb el sòl es 
poden aïllar per fora amb poliestirè ex-
trusionat. En aquest cas,  és interessant 
disposar d’un drenatge a peu de paret 
per tal d’evitar que l’aigua es filtri per 
darrere de l’aïllament.

Els tancaments horitzontals:

Les cobertes són els tancaments per 
on es perd més calor a l’hivern i per on 
entra més calor a l’estiu.

En la coberta inclinada tradicional amb 
pissarra o teulada amb estructura de 
fusta vista, es pot aïllar amb llanes 
entre rastells, o amb espumes de 
poliestirè extrusionat o panells de 
poliuretà, col·locats de forma contínua 
sense pont tèrmic, utilitzant uns 
cargols especials, que, a través d’uns 
llistons, uneixen la tisella exterior amb 
l’estructura de fusta.

En el cas de les cobertes inclinades 
amb estructura de formigó, el més 
adient és la col·locació de llanes entre 
rastells. Per reduir els ponts tèrmics, 

es poden col·locar 
dues capes de 

rastells, 

perpendiculars, emplenant l’espai en-
tre rastells amb llana mineral.

En la coberta plana tradicional el més 
habitual és l’ús d’espumes de poliestirè 
expandit, extrusionat o poliuretà, o de 
llanes amb molta densitat, per sota de 
la làmina impermeable. L’ús del poli-
estirè extrusionat permet més càrrega 
de la coberta, per exemple si es vol fer 
transitable.

Un cas especial és la coberta invertida, 
on l’aïllament està col·locat per sobre 
de la làmina impermeable. S’utilitza no-
més el poliestirè extrusionat, que serà 
protegit amb un geotèxtil i graves con-
tra el vent i el sol i per garantir que no 
floti en cas de pluja. En aquest cas, cal 
considerar un augment de l’aïllament 
per compensar les pèrdues generades 
per l’aigua que pot arribar a filtrar-se per 
sota de l’aïllament.

El gran avantatge d’aquest sistema és 
que protegeix la làmina impermeabi-
litzant de les altes temperatures i de la 
radiació solar. 

Un lloc on moltes vegades no es tro-
ba aïllament són els forjats exposats a 
espais no calefactats o a l’exterior. En 
aquest cas, cal considerar la col·locació 
d’un aïllament per sota, que dependrà 
de l’acabat que es vulgui donar. En in-
teriors, existeixen solucions estètiques 
com les llanes minerals amb acabat 
d’encenalls de fusta (per exemple de la 
casa Heraklith). 

La part de la solera que no forma part 
dels fonaments es pot aïllar amb poli-
estirè extrusionat col·locat per sota de 
la llosa de formigó, inclús en  el cas de 
naus industrials. La càrrega admissible 
només dependrà del gruix i del reforç de 
la llosa de formigó.

El tema dels ponts tèrmics, degut a la 
seva complexitat, és un punt 

a tractar en un altre 
article. 
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C/ PraT dE la CrEu, 96
AD500 andorra la VElla
PRINCIPAT D'ANDORRA

T.  376 805 508
M  376 337 607
info@ficsl.com

aïllament de fibres de fusta natural i transpirable

Les solucions d'aïllament de PAVATEX
ofereixen una protecció contra el
fred, la calor i el soroll. Són panells
de fibra de fusta transpirables que
asseguren un ambient interior sa. Són
duradors i ecològics i garanteixen un
aïllament fiable per a una edificació
sana amb gran estalvi energètic.

avantatges: 
   Aïllament tèrmic complet
 Protecció contra la calor
 Aïllament del soroll
 Protecció contra incendis
 Permeabilitat al vapor
 Sostenible
 Ecològic

www.ficsl.com
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Solucions 
estètiques i 

aïllants acústics

bELLACER gRUp HIEMESA

Bellacer, empresa membre de grupo hiEMEsa, posa a la disposició 
dels clients perfils corbats, per a solucions estètiques, i també de 
perforats que aporten aïllament acústic.

Els perfils corbats són una solució 
a l’hora de revestir algunes façanes. 
La possibilitat de corbar, mitjançant 
emboticions, alguns dels perfils tra-
pezoïdals dóna infinitat de solucions 
arquitectòniques per a façanes, gràcies 
al radi mínim que es pot aconseguir. 
A més, incrementa la resistència dels 
perfils per a les cobertes de bigues pre-
fabricades de formigó i suposa una so-
lució estètica i totalment estanca per a 
la cresta de qualsevol coberta.

Els perfils perforats en xapa d’acer 
són components de tècniques de 

cobertes i façanes sandvitx; que 
permeten, acoblant-los a materials 
amb coeficients d’absorció acústi-
ca importants, rebaixar de manera 
considerable el nivell sonor de fons. 
El coeficient de perforació varia en 
funció del tipus de perfil i la zona 
perforada, però l’estàndard utilitzat 
habitualment és el R3 T5. Aquestes 
solucions fonoabsorbents permeten 
l’aïllament i la correcció acústica en 
edificis on sigui necessari, especial-
ment pavellons poliesportius, grans 
superfícies comercials, naus de fa-
bricació, etcètera. 
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Són moltes les solucions possibles. En 
els darrers temps han aparegut múl-
tiples sistemes d’aïllament tèrmic per 
l’exterior –SATE com es coneixen dins 
el sector de la construcció-, que con-
sisteixen en l’aplicació de diferents ca-
pes de materials que contribueixen a 
millorar la transmitància tèrmica, que 
augmenten el grau d’aïllament a l’in-
terior. Molts d’aquests sistemes estan 
certificats amb el Document d’Indone-
ïtat Tècnica Europeu (DITE) i es calcula 
que la inversió que representa aplicar 
un SATE es pot amortitzar en cinc anys, 
aproximadament. 

Encara que es diguin sistema d’aïlla-
ment tèrmic per l’exterior, aquests sis-
temes també contribueixen a evitar les 
humitats, tant les que procedeixen de 
l’exterior com les provocades per la con-

densació a l’interior, així com a millorar 
el confort acústic. A més, hi ha un SATE 
per a cada necessitat i amb múltiples 
opcions d’acabat. Un altre avantatge 
d’aquests sistemes és que no redueixen 
l’espai habitable i en la seva aplicació es 
minimitzen les molèsties als usuaris de 
l’edifici que s’està tractant.

La tendència, gràcies als múltiples 
avenços tecnològics, és anar reduint el 
nombre de capes a aplicar per obte-
nir els mateixos resultats. En la darrera 
edició de Beyond Building Barcelona 
Construmat, celebrada la primavera 
passada, es va presentar un SATE que 
només requereix quatre capes, mentre 
que normalment en feien servir sis: per-
fil d’arranc, morter de fixació, material 
aïllant –normalment plaques de poli-
estirè, però també pot ser llana de roca 

Les parets són el principal element aïllant d’una casa: aïllen l’interior de l’exterior tant des d’un punt de vista visual i acústic 
com de les inclemències meteorològiques i climatològiques; si bé és cert que l’aïllament no és total. Poc ho molt, la 
temperatura exterior influeix en la interior, a vegades l’aigua es va filtrant cap a l’interior i el so també penetra. Però malgrat 
això, al ser la part més important de l’envolupant, les parets també són el primer focus a atacar per millorar l’aïllament.

aïllem per la façana

Es calcula que 
la inversió 
d’aplicar un SaTE 
s’amortitza en 5 
anys

DOSSIER AÏLLAMENTS

Noves fiNestres de teulada ftt 
La finestra de sostre FTT d'alta eficiència energètica són un element 
d’estructura innovadora, que garanteix l'estalvi de molta energia i la 
comoditat d'ús, a més de garantir la seguretat. Les finestres han estat 
dissenyades tenint en compte els estrictes requeriments de la construcció 
energèticament eficient. 

FinesTres de TeuLada

un PrOduCTe eXCeL·LenT Per a esPais CoNfortaBles

urbanització Prat del salt · edifici MauCO · ad200 enCaMP
T +376 821557 · 825239 · F +376 861782 · info@mauco.ad www.mauco.ad
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Els avenços 
tecnològics 
permeten que els 
SaTE cada vegada 
necessitin menys 
capes

o altres-, ancoratge, malla i acabat. 
El SATE presentat a BBB-Construmat 
elimina les capes de morter que unei-
xen la malla a la mateixa malla, i la 
funció d’aquesta es confia a una capa 
de poliestirè amb resina que s’aplica 
per projecció. En aquest cas, l’aïllant 
són plaques de poliestirè expandit 
amb grafit i com a capa final s’aplica 
un morter alleugerit amb esferes de 
vidre i que només requereix una capa 
de 0,5 mm d’espessor. En conjunt, 
aquest sistema aconsegueix rebaixar 
més de 8 quilograms de pes per me-
tre quadrat, sense sacrificar prestaci-
ons aïllants. 

DECORAMA
PINTURA&DECORACIÓ

F A Ç A N E S

 SISTEMA AÏLLAMENT DE FAÇANES

QUè éS SISTEMA AÏLLAMENT DE 
FAÇANES (SATE) I PER A QUè 
SERvEIx? 

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

•	 Reduir les factures energètiques.
•	 Augmentar el confort del seu interior.
•	 Millorar la seva qualificació energètica. 
•	 Reduir la formació de fongs a l’interior de 

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

l’exterior.

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

27/04/2015

17/07/2015

17/07/2015

PANELL EPS

MALLA PRIMER

MORTER ADHESIU MORTER ACRÍLIC

27/04/2015
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l’aÏllaMEnT TÈrMIC

SISTEMa 
d’aÏllaMEnT 

TÈrMIC d’EdIFICIS 
PEr l’EXTErIor

La prestació energètica d’un edifici, considerada poc significativa en 
el passat, cada vegada és més important a causa de les repercussions 
ambientals i dels costos creixents de combustible i energia. Aquests 
arguments han fet emergir la necessitat de limitar les dispersions 
tèrmiques dels edificis i han permès el desenvolupament de solucions 
adequades, creant un sector de creixement ràpid en la construcció 
moderna. Un aïllament tèrmic eficient dels edificis ha de tenir com a 
objectiu el garantir una temperatura correcta no només de l’aire, sinó 
també dels murs, dels paviments i dels sostres.
De fet, la sensació de fred deriva d’una temperatura ambiental baixa, 
però també d’una temperatura baixa dels elements de protecció tant 
horitzontals com verticals.

MaPETHErM

Això és degut a l’efecte de la irradia-
ció: per exemple, quan ens acostem a 
una llar de foc notem una calor forta, 
mentre que la part del cos no exposa-
da a la calor roman freda. El contrari 
succeeix davant d’una finestra.

La mitjana entre la temperatura de 
l’aire i la de les parets és la tempera-
tura operant, és a dir, la temperatura 
percebuda pel cos humà. Per tenir 
una sensació de confort els murs de 
la casa han d’estar ben calents.

Per evitar que es refredin cal aï-
llar-los, és a dir, aplicar una «co-
bertura càlida» d’aïllant. Un efecte 
positiu de l’aïllament tèrmic és la 
prevenció de problemes i defectes 
vinculats a la presència d’humitat de 
condensació (formació de floridura i 
taques fosques). Aquests problemes 
es poden produir si la superfície in-
terna de les parets està massa freda, 
ni que sigui en alguns punts.

Per evitar-los, cal que tot l’aïllament es 
posicioni sobre la superfície externa de 
les parets. De fet, amb aquesta solució, 
totes les parts involucrades de l’edifici 
mantenen una calor uniforme, sense 
crear diferències de temperatura entre 
zones. L’aïllament tèrmic permet redu-
ir tant els costos de calefacció com les 
emissions contaminants, de fet, si els 
edificis estan correctament aïllats dis-
persen menys calor i, per tant, necessi-
ten una menor quantitat de combustible 
per escalfar-los, reduint l’alliberament 
de CO2 a l’ambient. La necessitat de re-
duir les emissions a l’ambient ha portat 
als governs que es van adherir al Proto-
col de Kyoto de 1997 a legislar en matè-
ria d’eficiència energètica.

La Directiva Europea 02/91/CE sobre 
eficiència energètica dels edificis im-
posa una reducció de les emissions 
contaminants. Aquests requisits són 
de compliment obligatori per als edifi-
cis de nova construcció.

tipologiEs d’aïllaMEnt tÈrMiC

a. aïllament de les parets per l’interior dels 
ambients. 

Aquest tipus d’aïllament permet mantenir les 
característiques arquitectòniques externes inal-
terades, és més econòmic perquè no necessita 
bastides.

B. aïllament a la cambra. Es realitza entre una 
paret de tancament exterior de major dimensió i 
una paret interna de secció petita de les quals s’in-
terposa el material aïllant, normalment s’utilitza 
material granulat a granel com la fibra de cel·lulosa 
o de roca.

C. aïllament per l’exterior

Aïllant les parets per l’exterior s’obté l’eliminació de 
tots els punts freds i augmenta la capacitat d’acu-
mulació tèrmica de l’edifici. Els murs s’escalfen, 
acumulen calor i després la tornen a l’ambient. 
Això fa que les instal·lacions puguin funcionar un 
menor nombre d’hores, amb un estalvi de combus-
tible i una reducció de les emissions contaminants. 
Un avantatge segur de l’aïllament per l’exterior és 
l’eliminació total i definitiva dels ponts tèrmics, 
és a dir, dels punts crítics (perímetres dels buits, 
cantonades, pilars inserits als murs…) on és més 
fàcil que es produeixin fenòmens de formació de 
floridura i taques. L’aïllament tèrmic per l’exterior, a 
més, es realitza sense molestar excessivament als 
habitants i no cal que els locals es buidin, l’aïllant 
es col·loca únicament per l’exterior de l’edifici. És 
ideal per executar obres de rehabilitació a les faça-
nes dels edificis, ates que la igualació tèrmica evita 
les tensions físiques en l’estructura del tancament i 
impedeix la formació de fissures noves.<< SISTEMa MaPETHErM TIlE SYSTEM<< EnColaT a llana dE 

la PlaCa aÏllanT

MS gRUp

InsuflacIó cel·lulosa a sostre

InsuflacIó cel·lulosa a Paret



l’aÏllaMEnT 
TÈrMIC I El 
ProjECTE
El projecte d’un edifici hauria d’incloure també l’anàlisi de l’espai 
on s’emplaçarà. De la mateixa manera que es preveuran les zones 
verdes, els aparcaments i altres serveis, cal tenir en compte 
l’exposició solar i el microclima en què s’edificarà; valorant la 
millor tipologia de productes aïllants i d’acabat a utilitzar, per 
evitar problemàtiques futures de condensació i agressions 
biològiques que podrien manifestar-se, fins i tot en un període 
breu, causant molèsties i ambients insalubres. 

Per ser eficaç, qualsevol intervenció 
d’aïllament ha d’estar dimensiona-
da correctament. Les construccions 
noves han d’edificar-se respectant la 
normativa vigent, atenint-se a paràme-
tres geogràfics que tenen en compte la 
zona climàtica on s’emplaçarà l’edifici. 
Anàlogament, no es pot realitzar l’ade-
quació energètica d’un edifici existent 
sense la contribució d’un tècnic en 
aïllament tèrmic que, mitjançant un 
programari apropiat, dimensioni el sis-
tema d’aïllament per l’exterior, seguint 
les exigències del client (productes na-
turals, economia, etc.) però respectant 
els valors de transmitància tèrmica im-
posats per la normativa. En cap cas és 
oportú decidir de manera autònoma la 
tipologia i el gruix del panell i el «faci-
ho vostè mateix» no és recomanable 
perquè, encara que pugui semblar 
més econòmic d’entrada, pot compor-
tar l’aparició de problemes difícils de 
resoldre (floridures, condensacions, 
despreniments).
La participació d’un tècnic en aïllament 
tèrmic permet obtenir la certificació 
energètica de l’edifici de nova planta 
o objecte de l’adequació energètica. 
Calculant els valors necessaris durant 
la fase de projecte, és possible classifi-
car l’immoble en base a les prestacions 
energètiques, certificant els consums 
efectius de la calefacció hivernal i la 
refrigeració estival, permetent també 
revalorar econòmicament l’edifici a 
més de viure de manera confortable, 
gaudint dels beneficis obtinguts amb la 
instal·lació de l’aïllament.

El sistema d’aïllament tèrmic per l’ex-
terior és la solució més viable per la 
millora immediata de les prestacions 
energètiques d’un edifici existent i per-
met un estalvi immediat d’emissions de 
CO2 a l’ambient. 
En les construccions noves, permet 
eliminar completament els ponts tèr-
mics de pilars i forjats i suposa una 
reducció dels gruixos dels murs, ob-
tenint superfícies interiors útils més 
amplies. Es tracta d’un sistema com-
plex, perquè es compon de diversos 
materials i accessoris (adhesiu, arre-
bossat, panell aïllant, ancoratge, ma-
lla de reforç, emprimació, revestiment 
final i accessoris diversos), en què 
cada component ha de ser projectat 
correctament i produït amb estàn-
dards de qualitat adequats per per-
metre prestacions fiables i duradores. 
La Comunitat Europea ha encarregat 
a l’EOTA (European Organization for 
Technical Approval) l’elaboració de 
les Guies per a la verificació tècnica 
dels sistemes d’aïllament tèrmic per 
l’exterior, que ha comportat la creació 
de l’ETAG 004 (European Technical 
Approval Guideline) que reuneix les 
normes a les quals es fa referència per 
a l’aprovació dels materials integrants 
dels diferents sistemes. 
Cal recordar que, per les prestacions 
del sistema, el projecte i la qualitat 
de la mà d’obra de les empreses de 
col·locació juguen un paper decisiu 
perquè, sovint, es desatenen detalls 
d’aplicació importants que poden in-
fluir sobre la durabilitat del sistema. 

1.Paviments lleugers:
- terres tècnics

- Paviments de fusta tecnològica (triturat d’encenalls de 
fusta amb composites de PVc). És un producte alternatiu 
a la fusta amb garantia d’estabilitat, durabilitat i que no 
requereix manteniment)

- Paviment de gespa artificial

- Paviment de Parquets (de fusta massissa, de fusta contra 
malla, i estratificats)

- Paviments esportius

- Paviment d’aglomerats de cautxú

- Paviment vinílic 

2. Impermeabilitzacions:
- De dipòsits, soleres, murs, terrasses, cobertes, 

dutxes i banys, piscines, fonts, etc. amb tot tipus de 
productes làmines de PVc i asfàltiques, laminats 
de polietilè, productes químics de penetració, amb 
aglomerats asfàltics calents llisos i estampats, morters 
bicomponents, etc.

3. Paviments rígids i recrescuts:
- amb morters, amb formigons, xapa líquida, hormipan, etc.

- Paviment continus de resines, terratzos continus, 
remolinats mecànics, formigons decorats i estampats...)

- Paviments urbans

- Paviment d’asfalt en fred

- Paviment d’asfalt estampat en calent

4. Decoració:
Pandomos, marmolinos, microciments, moquetes, sostres 
falsos, suros, etc.

5. Rehabilitació i aïllament tèrmic:

6. MSGRUP part lúdica:
Piscines, saunes, banys de vapor, màquines de musculació, 
etc.

7. Subministraments:
termografia amb Mapetherm 

una àrea cada cop més important per la demanda contínua 
de subministrament de material per part del clients.

LES ÀREES D’ACTIVITAT D’MSGRUP SÓN: 

SISTEMa:
- L’aïllament tèrmic per l’interior en un 

edifici habitat és inviable
- Com aïllar un edifici existent?

- Com adquirir la classificació energètica 
de l’edifici?

- La solució tant per a obra nova com per a 
rehabilitació

EXECuCIÓ dEl SISTEMa MaPETHErM:
- fàcil, ràpid i net

- protecció de l’habitatge i de l’estructura 
de l’edifici

- la solució més econòmica
- la reducció en la despesa tèrmica és molt 

important des del primer dia

edifici fontargent abans 
de l’aïllament

composició mapetherm 
habitual

fontargent aïllat amb 
Mapetherm

termografia sense aïllament termografia amb Mapetherm

Els sistEMEs MapEi
• Mapetherm XPS

El sistema Mapetherm XPS utilitza un 
panell aïllant de poliestirè expandit i 
extrudit sense pell.

Es caracteritza per una baixa absorció 
d’aigua.

Prestacions aïllants òptimes. Conduc-
tivitat tèrmica i: 0,032-0,036 W/mK. 
Resistència a la difusió del vapor d’aigua: 
μ = 80-100.

• Mapetherm EPS

El sistema Mapetherm EPS utilitza un 
panell aïllant de poliestirè expandit sin-
tetitzat. Conductivitat tèrmica i: 0,034-
0,040 W/mK. Resistència a la difusió del 
vapor d’aigua: μ = 30-70.

• Mapetherm M.WOOL

El sistema Mapetherm M.WOOL utilitza 
un panell aïllant de llana mineral, tractat 
amb lligant termoendurible, d’eleva-
da hidro-repel·lència. Es caracteritza 
per una resistència al foc optima, una 
permeabilitat al vapor altíssima i una 
atenuació acústica optima.

Conductivitat tèrmica i: 0,032-0,048 W/
mK. Resistència a la difusió del vapor 
d’aigua: μ = 1,1-1,4.

• Mapetherm CORK

El sistema Mapetherm CORK utilitza un 
panell aïllant de suro marró expandit. Es 
caracteritza per una permeabilitat al va-
por i una estabilitat davant l’envelliment 
òptimes. Matèria prima regenerable i 
eco sostenible.

Conductivitat tèrmica i: 0,040-0,048 
W/mK. Resistència a la difusió del vapor 
d’aigua: μ 5-30.
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L’aire és un dels millors aïllants tèrmics, però amb el moviment deixa de ser aïllant. La seva capacitat per moure’s lliu-
rement fa que faciliti la transferència de calor per convecció. Així, bona part dels materials tèrmics ho són perquè cap-
turen l’aire dins de petites cel·les, evitant que es mogui, o l’atrapen entre fibres. D’aquesta manera, els materials més 
aïllants acostumen a tenir una densitat petita, sovint inferior als 30 kg/m3 –molt més reduïda que la del formigó (2.500 
kg/m3), l’acer (7.850 kg/m3) o els maons (1.500 kg/m3)-, i es pot concloure que com menys pesa un material, més bon 
aïllant és. Seguidament es presenten alguns dels materials més utilitzats en la construcció com a aïllants tèrmics.

l’aire, el millor aïllant
DOSSIER AÏLLAMENTS

>>> 
Poliestirè Expandit

>>> 
Suro

>>> 
Fibra de vidre

>>> 
Poliuretà 
escumat

>>> 
llana 
de roca

No es deteriora, 
és lleuger i la seva 

conductivitat tèrmica se 
situa prop dels 0,03 W/mK.

feta emulant l’acció d’un volcà, té una 
conductivitat tèrmica  d’entre 0,05 i 

0,03 W/mK.

També conegut per les sigles EpS, la seva conductivitat 
tèrmica oscil·la entre 0,06 i 0,03 W/mK.

Té una conductivitat       
tèrmica al voltant dels 
0,04 W/mK  i també 
és un bon aïllant 
acústic.

Manejable i 
eficient, té una 
conductivitat 
tèrmica d’uns 
0,04 W/mK.

>>>
argila expandida

No es deteriora, és lleugera i la seva conductivitat 
tèrmica se situa a partir dels 0,09 W/mK.

SERRALLERIA INDUSTRIAL EL PORTUGUÈS

1965-2015

ANYS

1965-2015

1965-2015
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S
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AV JOAN MARTÍ, 127 
AD200 ENCAMP 

T +376 731 590

SERRALLERIA INDUSTRIAL EL PORTUGUÈS



SOLUCIONS CONSTRUCTIVES PER A LA IMPERMEABILITZACIÓSOLUCIONS PER A LA REFORMA

SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 
PER A L’AÏLLAMENT ACÚSTIC

SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 
PER A L’AÏLLAMENT TÈRMIC

RecomANAT
- Aïllament de cobertes invertides
- Aïllament de cobertes inclinades per teules amorterades
- Aïllament de façanes (exterior / interior)
- Aïllament sòls
- murs enterrats
- Aïllaments de voltes o dipòsits aïllats

AvANTATges
- elevat confort tèrmic
- Reducció de l’emissió de contaminants atmosfèrics
- elevada resistència a la compressió i a la fluència 
- Resistència davant l’aigua
- No conté HcFc

Dins de l’aïllament acústic en l’edificació, 
són diversos els elements que han de 
ser tractats adequadament per garantir 
un mínim confort a l’usuari per tal de 
protegir- tant del soroll extern com del 
generat a l’ interior de l’edifici.

PROTECCIÓ PESADA
> cobertes d’edificis i d’obra civil, d’ús previst: enjardinada

> Acabat amb capa 
de terra i vegetació.

> membrana impermeabilitzant: monocapa o Bicapa. 

> Adherència al suport

> Aïllament : chovAFoAm 300 m, 
de gruix adequat segons DB - He1.

COBERTA EXTENSIVA ECOLÒGICACOBERTA INTENSIVA

AÏLLAMENT ACÚSTIC PER SOSTRES I BAIXANTS

AÏLLAMENT ACÚSTIC PER ENVANS I EXTRADOSSATSAÏLLAMENT ACÚSTIC PER A TERRES

COBERTA ENJARDINADA

revestamps
SOLUCIONS PER A LA REFORMA

Ctra. dels Plans, 38 · Casa Ramon, Planta baixa, 1r P  ·  AD400 La Massana ·  TEL. 399 262 · revestamps@gmail.com
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les finestres representen un dels punts més crítics quan es vetlla per 
l’aïllament d’un edifici. són necessàries per afavorir l’aprofitament de 
la llum natural i per garantir una bona qualitat de l’aire interior, però 
són punts de pèrdua d’energia. avui en dia, els materials més utilitzats 
per fabricar finestres són l’alumini i el pvC –encara se’n fan algunes 
de fusta, però són menys eficients energèticament i requereixen d’un 
manteniment feixuc. tant l’alumini com el pvC tenen avantatges i in-
convenients.

>>>
Perfil finestra pvc

les finestres, 
PVC o alumini?

DOSSIER AÏLLAMENTS

Tant l’alumini 
com el PVC 
són lleugers i  
resistents

És lleuger i resistent a la majoria dels reactius químics. També resisteix a la 
intempèrie, als impactes i a l’acció dels fongs, els bacteris, els insectes i els 
rosegadors. També resisteix a la corrosió i és innocu, doncs els productes finals 
de pVC no contenen clor ni organoclorats lliures. També és resistent al foc –tot 
i que a temperatures elevades (a partir dels 150 ºC) comença a estovar-se i a 
perdre la forma- i impermeable a gasos i líquids. És molt bon aïllant tèrmic, 
elèctric i acústic. Es fabrica amb baix consum energètic i presenta una bona 
relació qualitat preu. A més, és reciclable.

>>>
Perfil finestra alumini

És lleuger i resistent a la corrosió, als productes químics 
i a la intempèrie. És abundant en la natura –el tercer 
element més comú en l’escorça de la Terra, després de 
l’oxigen i el silici- i fàcil i barat de reciclar. però alhora, 
la producció metal·lúrgica a partir de minerals és 
costosa i requereix una gran quantitat d’energia. La seva 
conductivitat elèctrica i tèrmica és elevada, però en la 
fabricació de finestres  es redueix introduint materials 
aïllants per trencar el pont tèrmic. És un material soldable 
i per a usar-lo com a material estructural cal que formi 
aliatge amb altres metalls.  

alumini

PVC

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

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

amb finestres de Club  KÖMMERLING

Vivenda eficient

Finestres amb sistemes practicables. 
Els perfils més aïllants.

Els sistemes de finestres practicables o abatibles 
són els ideals per proporcionar aïllament tèrmic 
i acústic, alhora que faciliten tasques com la 
ventilació i la neteja dels elements vidrats.

Finestres Corredisses:
oscil·loparal·lela i elevables

Finestres corredisses fabricades amb 
l’avantatge que l’obertura no ocupa 
espai. Els dissenys moderns, units a 
la qualitat dels perfils garanteixen un 
lliscament suau i silenciós.

Finestres de 
PVC KÖMMERLING

Àmplia gamma de colors i imitació fusta. 

Sistemes de finestres amb els últims progressos 
KÖMMERLING en aïllament i resistència.

Les finestres 
KÖMMERLING t’aïllen i et 
protegeixen de tot. 

Del fred, de la calor,  del soroll, de 
les agressions externes, de l'aigua 
i de la pols. I tot això gairebé 
sense manteniment .

Selecciona les 
finestres 
KÖMMERLING més 
adequades per a la 
teva llar

El procés de triar les finestres 
noves de la llar és complicat i de 
vegades resulta molt confús. 
És important tenir clar el que 
volem aconseguir, per poder 
triar la finestra o porta més 
adequada. Un cop tenim clar 
el que volem és el moment de 
començar a buscar i és quan 
ens adonem de la quantitat de 
petites decisions que comporta 
triar una finestra.

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%.

Fabricant oficial del Club



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

T. 802 626

DISTRIBUÏT PER:

L’aïllament tèrmic flexible de cèl·lula 
tancada d’Armaflex® és resistent a la 
difusió del vapor d’aigua i té una baixa 
conducció tèrmica, el qual augmenta 
la durabilitat i millora el rendiment 
de la instal·lació protegida amb aquest 
producte, reduint-ne els consums. 
Està fet amb espuma elastomèrica 
basada en cautxú sintètic, fabricat de 
conformitat amb la norma EN 14304 i 
es presenta en una gamma òptima per 
una aplicació fàcil en les mides més 
habituals de canonades i conductes.

És un material autoadhesiu, conté 
una banda autoadhesiva amb base 
acrílica sensible a la pressió i té, 
addicionalment, una malla teixida 
com a suport. Està recoberta amb un 
fil de polietilè. Les aplicacions són per 
aïllar i protegir canonades, conductes 
d’aire, dipòsits (incloent colzes, 

accessoris, vàlvules, etc.), instal·lacions 
d’aire condicionat, refrigeració i 
equips, per impedir la condensació 
i afavorir l’estalvi energètic. A més, 
al disposar de protecció Microban®, 
una protecció antibacteriana que 
deshabilita la capacitat d’actuar i 
créixer dels microorganismes, suposa 
un valor afegit higienicosanitari a 
l’hora d’aïllar equips de ventilació i 
aire condicionat.

La major seguretat del sistema 
s’aconsegueix quan s’instal·la amb 
suports Armafix® i adhesius Armaflex®. 
Es presenta en una àmplia gamma 
d’espessors reglamentaris i compta 
amb els certificats de conformitat CE 
nº 0543 i CE nº 0552 atorgats per la 
certificadora güteschutzgemeinschaft 
Hartschaum e.V., Celle (Alemanya).  

una bona part de l’energia tèrmica que es perd als edificis s’escapa per 
les pròpies canonades dels sistemes de calefacció o de refrigeració. 
per això també és important aïllar-les. armaflex® xg és un sistema 
d’aïllament flexible i versàtil que permet un control fiable de la 
condensació, basat en la tecnologia de cèl·lula tancada armaflex® i és 
efectiu en la reducció de pèrdues tèrmiques en canonades i conductes. 

aïllar les 
canonades

JOCOR
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Per tant, l’objectiu central ha de ser in-
tegrar al destí els principis de sostenibi-
litat, responsabilitat i qualitat del sector 
turístic, mitjançant accions a favor de la 
conservació ambiental i del desenvolu-
pament socio-econòmic local. Segons 
Biosphere, l’objectiu de la certificació és 
assegurar i garantir a l’administració, a 
les empreses integrants, als operadors 
turístics, a la ciutadania i als turistes, que 
existeix un compromís que aposta per la 
sostenibilitat aplicada al sector turístic al 
destí i la millora contínuament; una ma-
nera de respectar el patrimoni natural i 
cultural, mantenir les estructures socials 
cohesionades i augmentar els ingressos 
derivats d’aquesta indústria.

Per tal que tot això sigui una realitat, 
la UNESCO crea el Global Sustainable 
Tourism Council que vetlla per la sos-
tenibilitat turística arreu del món i en 
fomenta la implantació. 

Com a resposta sorgeix la Certificació Bi-
osphere Destination, l’única certificació 
de turisme sostenible existent al món que 
està reconeguda per la UNESCO. 

Què vol dir?
La certificació de destí “és un procés 
realitzat per una entitat de 3a part i 
independent que assegura documen-
talment i mitjançant evidències ob-
jectives que el destí compleix amb els 
requisits especificats per la norma de 
referència reconeguda internacional-
ment (la norma “Destí Turístic Soste-
nible Biosphere”). Aquesta donarà fe 
que el destí compleix amb els criteris, 
els indicadors i les millores pràctiques 
acreditats per Global Sustainable Tou-
rism Council.

Si analitzem algunes dades estadísti-
ques és més que evident la necessitat 
imperativa d’executar polítiques de 
desenvolupament sostenible:

•	 El 90% dels turistes agafaria un 
hotel sostenible.

•	 El 83,4% dels turistes prefereix 
hotels amb criteris ecològics i 
d’estalvi.

•	 Segons un estudi de Tripadvisor 
2012, el 34% dels clients està dispo-
sat a pagar més per motius de soste-
nibilitat turística, i el 71% té plantejat 
realitzar viatges sostenibles.

Actualment, el turisme sostenible no és una opció, s’ha convertit en una necessitat, 
ja que és una de les poques indústries que no es pot desplaçar, necessita inversió a 
curt termini (per exemple, Cirque du Soleil); mig termini (temporada d’esquí) i llarg 
termini (en aquest cas podria ser la Biosphere Destination com a eina de progrés i 
millora contínua del turisme local), per crear ocupació laboral. En aquest context és 
on trobem la importància de la conservació del destí.

pER pRINCIpAT quALIpREvEN

CoST o 
iNvErSiÓ?

ANDORRA - CERTIFICACIÓ BIOSpHERE DESTINATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…i molts més 

¡NO DUBTEU, US PODEM AJUDAR! 
 

 

Per més informació consulteu  www.gruppirineu.com 

Economia 

Societat 

Medi 
Ambient 

Beneficis 
 Increment del valor de l’actiu, 
 Redueix el risc, 
 Enforteix el seu perfil en el 

mercat, 
 Directrius específiques, 
 Redueix els costos d’operacions, 
 Actriu pels inversors i clients, 
 Disminució de l’oposició de la 

comunitat i del govern al 
desenvolupament, 

 Us eficient dels recursos naturals 

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB VOSTÈS ÉS LA QUALITAT T. 741285 

Cases 
Rurals Destins 

Hotels 

Us volem ajudar al desenvolupament del 

turisme i per fer-ho, com empresa 

representant en tot el territori del Principat 

d’Andorra i l’illa de Madeira (Portugal) us 

oferim la 

CERTIFICACIÓ BIOSPHERE 

Principis 
 Reduir impactes negatius al 

mínim, 
 Consciència Ambiental, 

cultural i de respecte, 
 Experiències positives tant per 

visitants i amfitrions, 
 Beneficis financers i 

enfortiment de la població 
local, 

 Sensibilitat a la Sostenibilitat 

Càmpings 

Restaurants 

Rutes 
Temàtiques 



En aquest context, per Andorra la certi-
ficació de destí no hauria de ser analit-
zada només a partir dels costos. És a dir, 
caldria fer una anàlisi socio-econòmica 
que contempli les variables tangibles i les 
intangibles, ja que segons la norma Bi-
osphere Destination, la consolidació d’un 
destí turístic sostenible i responsable re-
quereix necessàriament “l’adopció d’una 
perspectiva integrada de planificació i 
gestió de tot el sistema turístic, de mane-
ra que tinguem en compte les necessitats 
econòmiques, socioculturals, ambien-
tals, institucionals, presents i futures, en 
consonància amb el concepte de desen-
volupament humà integral”.

Quins avantatges té la certificació 
Biosphere destination?

Els tres avantatges principals són:

Implementació	 de	 mecanismes	
de	 control	 per	 al	 turista	 i	 l’operador	
de	viatge. Per això aquesta gestió sos-
tenible servirà com a garantia de res-
ponsabilitat del destí tant per als ope-
radors turístics com per als turistes.

Motor	 de	 motivació	 dels	 agents	
del	destí	 cap	a	 la	 sostenibilitat. És a 
dir, la implicació de tot el personal mit-
jançant l’adopció de compromisos que 
incrementen la consciència de tots els 
agents que treballen al destí.

Eina	 de	 màrqueting	 i	 venda. Se-
gon les noves tendències, està aug-
mentant de manera considerable l’in-
terès dels turistes pels productes, els 
serveis i els destins sostenibles.

Quins són els requisits de la norma 
internacional Biosphere destination?

Els requisits principals de la norma es-
tan relacionats amb la política de turis-
me responsable, en el qual el destí as-
sumeix el compromís de desenvolupar 
la sostenibilitat com a eina estratègica 
i la definició de plans d’acció, o sigui: 
la definició d’objectius i fites de millo-
ra amb la definició dels indicadors de 
seguiment; l’establiment d’una organit-
zació funcional responsable, com a eina 
d’organització que promogui la partici-
pació i la col·laboració; el màrqueting 
responsable; la definició d’indicadors 
de sostenibilitat; mesures per prevenir 
l’estacionalitat; la garantia del compli-
ment dels requisits legals i reglamenta-
ris; la gestió i el control dels consums 
de productes i serveis; la seguretat del 
turista; la qualitat del servei al turista; 
l’accessibilitat; la gestió responsable en 
l’àmbit econòmic i les eines de parti-
cipació de la ciutadania en matèria de 
turisme i mesura de la satisfacció de la 
població local.

Tenint en compte tots aquests aspec-
tes, la implantació d’un sistema de 
gestió Biosphere Destination és una 
inversió a llarg termini i, comparativa-
ment a les inversions que fem a curt i 
mig termini, surt molt més barat en la 
perspectiva del cost i és més rendible 
en la perspectiva de la inversió.

Ara la pregunta que queda a l’aire és:

vol Andorra convertir-se realment en 
el primer país del món certificat per la 
uNESCo com a destí sostenible?

SOM EL FUTUR
SOM JOCOR
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Quatre fotògrafs per capturar una setantena llarga 
de músics en aquest precís instant. Dit així ja sem-
bla una proesa, però és que el projecte no és tan 
simple. Cada fotografia és personal i intransferible, 
està concebuda especialment per a cada músic i 
diu molt de cadascun d’ells. Després d’un treball 
intens per definir l’escenari per a cada músic i fer 
la fotografia que tenien projectada, ara toca buscar 
finançament per poder publicar el treball.

PROJECTE ARTÍSTIC

Que la
 fotografia 

es torni 
música

FOTOS: PEP AguARElES, RObERT VERDAguER, lluÍS CASAhugA I JOSé OTERO
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El projecte fa temps que té forma al cap del seu ideòleg, 
el fotògraf Pep Aguareles, i després d’un projecte conjunt 
amb els fotògrafs Robert Verdaguer, Lluís Casahuga 
i José Otero va veure clar que tenia un bon equip per 
tirar endavant un projecte d’envergadura com el que 
tenia pensat. Llavors va començar un llarg procés de 
preproducció: elaborar una llista de músics del país –
no tots, que seria “impossible”– però sí una setantena 
dels “més rellevants”; i fer-los arribar un qüestionari 

que havien de retornar per tal de conèixer-los millor i 
aconseguir que la fotografia parlés d’ells i de la música 
que fan. Han estat gairebé dos anys de feina per definir 
els escenaris dels músics escollits i des del setembre del 
2014 que van fent fotografies, que encara no han acabat. 
És un “projecte molt exigent” i que imposa un “ritme de 
treball alt”.

No és un catàleg ni ho vol ser. És un projecte artístic que 
vincula la música a la fotografia. Tampoc són simples 
retrats. Cada fotografia ha estat pensada llargament, 
buscant que el conjunt sigui original, amb diversitat de 
situacions, paisatges i elements que parlen del músic i la 
música que toca. Alhora, aquest projecte no deixa de ser “un 
estudi social”, doncs retrata un grup de gent determinat en 
un moment determinat; un conjunt de gent que té la música 
com a denominador comú i ara en el temps. Actualment, 
aquest estudi busca finançament per tal de vendre’s, per 
publicar-se en forma de llibre de cara a l’any vinent. 



KuNSTANK

Escenaris nous 
pEr a l’art contEmporani

Kunstank (contenidor d’art en alemany) és un projecte de 
dinamització de l’art contemporani, que passa per “un nou 
concepte de difusió de l’obra de forma itinerant, retrobant 
nous espais expositius, ja siguin públics o privats, que 
permetin arribar a un públic més ampli”. Dit d’una altra 
manera, mostrar l’art en altres escenaris que les galeries i 
les sales d’exposicions.

PER REDACCIÓ · FOTOS:  KuNSTANK 

Aquest projecte, promogut per Elena 
Sánchez, consta de dues branques: 
una virtual i l’altra física. La primera 
és un espai a internet –www.kunstank.
com– dirigit als amants de l’art 
contemporani i pensat per compartir 
opinions, exposicions i altres qüestions 
d’interès.

La branca física és la que organitza 
petites exposicions en llocs poc 
habituals i que serveixen alhora per 
mostrar les obres d’un artista i per 
posar en valor el lloc que les acull. Un 
exemple és Deesses, ídols i bèsties, 
un conjunt d’escultures de Jordi 
Casamajor –de ceràmica policromada 

i seleccionades de l’imaginari simbòlic 
de l’escultor– que s’exposa a l’església 
romànica de Sant Martí de la Cortinada. 
Aquí, obra i espai conflueixen en un 
mateix discurs narratiu per provocar la 
mirada i el pensament de l’espectador, 
tant cap al contingut com cap al 
continent.

En aquest contenidor d’art, nou 
escultures de petit format s’han 
col·locat al mobiliari de l’església de 
tal manera que les obres, les ombres 
que projecten i l’art propi de l’església 
dialoguen. L’exposició és efímera, d’uns 
pocs dies, però s’aniran organitzant 
contenidors nous. 

143l’advART
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Salvador Dalí no va ser el primer 
en il·lustrar la Divina Comèdia. 
El van precedir Botticelli, Miquel 
Àngel i Gustavo Doré, entre altres, 
però a diferència d’aquests, Dalí fa 
interactuar els motius recurrents 
amb els passatges del poema. 
L’obra era, inicialment, un encàrrec 
del govern italià per commemorar 
el 700 aniversari del naixement 
de Dante, però després es va fer 
enrere. Dalí, però, va continuar 
endavant i després de pintar un 
centenar d’aquarel·les -33 per cada 
cant del poema: paradís, purgatori 
i infern; i una d’introductòria- 

va treballar per realitzar els 
corresponents gravats en fusta per 
als diferents colors.

Tot plegat configura, tal i com va 
definir el mateix Salvador Dalí, un 
dels projectes més importants de 
la seva carrera, que li va servir per 
homenatjar, també, grans mestres 
de la pintura com Rafael, Vermeer, 
Velázquez o el mateix Miquel Àngel. 

Una mostra que serveix per 
veure els diferents estils de Dalí, 
conèixer-ne les obsessions, 
imaginacions i motius recurrents. 

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) acull fins el 27 de setembre un conjunt de 
100 xilografies que Salvador Dalí va realitzar entre el 1959 i el 1963 per il·lustrar la Divina 
Comèdia de Dante. El geni català no es limita a reproduir els versets del famós poema de 
l’escriptor italià –i que va representar un punt d’inflexió entre el pensament medieval i el 
Renaixement–, sinó que deixa aflorar el seu univers i obsessions personals, convertint la 
mostra en un conjunt ideal per conèixer i gaudir de l’autèntic Dalí. 

PER REDACCIÓ ·  FOTOS: CAEE

CENTRE D’ART D’ESCAlDES-ENgORDANY

la Divina comèDia DE DantE 
vista per Dalí

ART 145l’advART
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PYRENE

“tots tenim 
fantasmes del passat”

PER REDACCIÓ · FOTOS: PYRENE

L’actor i director cinematogràfic 
Isak Férriz ha presentat recentment 
un projecte que té Andorra com a 
escenari. Es tracta del que serà el seu 
primer llargmetratge com a director 
i escriptor: Pyrene. Per engegar-lo, 
s’ha envoltat d’amics i professionals 
del país: Alca Films, Jose Luís Bernal, 
Roger Casamajor, Patrícia Bargalló, 
Marc Cartes, Olalla Escribano i Mark 
Ullod, Lluís Cartes, Èric Arajol, Andy 
Chevailler, Aimon Ninyerola, Mireia 
Farré Canela i Òscar Llobet són 
alguns dels noms que es poden 
llegir al cartell.

-Després de llegir alguns articles i de veure 
el primer tràiler per preparar aquesta 
entrevista, la primera pregunta que em surt, 
i és per a mi mateixa, és per on començar? 
alguna cosa em fa pensar que potser també 
és la primera que et vas plantejar quan volies 
engegar aquest projecte…
Sí. De fet porto des de l’estiu passat amb aquest 
projecte. Tenia un parell de guions escrits. Un 
que estava costant una mica i llavors em vaig 
plantejar passar a una mena de pla B, que és una 
cosa que he portat a dins des de fa molt temps, 
que és rodar, construir una història que passés 
a les valls on vaig créixer. Crec que és molt 
cinematogràfic, tenen espais que poden servir 
per a diferents gèneres, segons les estacions de 
l’any… Sóc molt fan del thriller i aleshores aquest 
aspecte i aquesta atmosfera freda d’Andorra 

de l’hivern em va portar a investigar i tot va 
sortir pel mite de Pyrene. La nimfa que dóna 
nom als Pirineus. Al trobar això vaig descobrir 
que era una atmosfera molt fosca i presentava 
una dualitat dels personatges i una pregunta 
recurrent, que era sobre el que volia parlar. Si 
és que estem condemnats a repetir els nostres 
errors al llarg de la vida, que sembla que no 
aprenem i tornem a caure en els errors del 
passat. I aleshores vaig escriure el guió i vaig 
parlar amb Alca Films, la productora d’aquí amb 
la que ens hem associat per tirar endavant. Tenia 
molt clar que calia gravar un teaser, un vídeo 
per poder mostrar als inversors i mostrar de què 
érem capaços i què i com volíem explicar-ho.

-tinc la sensació que és un projecte 
complex… tan físicament com psíquica.
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Sí, sí, és complex. Fer un llargmetratge avui en 
dia és molt complex. El pressupost per poder 
tirar endavant un projecte és molt elevat i no 
és fàcil d’aconseguir. Per això és important, per 
mi, si pretens ser el capità d’un vaixell has de 
demostrar la teva tenacitat i la teva energia i 
que el projecte pot tirar endavant, les ganes 
de tirar-lo endavant. Així la gent s’hi sumarà. 
I a nivell psicològic, són tres personatges que 
creixen junts a Pyrene i, al cap dels anys, un 
d’ells que va haver de fugir del país torna i, a 
tots ens ha passat, que algú que feia molt temps 
que no vèiem de cop 
ens desperta coses 
que pensàvem que ja 
teníem assumides o 
superades. Parla una 
mica d’això, però portat 
una mica a l’extrem. Vol 
ser un thriller.

-per portar-ho a 
l’extrem, fas de 
director, actor 
protagonista, 
guionista, productor, 
realitzador… només 
et falta gravar també! o també faràs de 
càmera?
A l’inici del projecte és complicat i has 
d’implicar-te en molts aspectes que o no et 
pertoquen a tu o que no acabaràs duent a terme 
tu. Però sí que en el teaser és veritat que l’he 
muntat, he escrit la història. De fet, tot és un 
conjunt. És a dir, dirigir, escriure i muntar per 
mi és la mateixa funció. Puc tenir col·laboradors 
diferents en cada una de les fases, però per mi 
és tot un conjunt. El punt de vista que li vols 
donar, com vols explicar la història, forma part 
del guió, de la direcció i del muntatge. Quan 

toques una peça fa efecte papallona i tot canvia. 
Per mi és molt important estar en els tres. A 
més, a mi m’agrada veure la criatura des que és 
concebuda fins que neix. I sóc un malalt. Busco 
excuses, però no les trobo. M’encanta explicar 
històries i si és meva encara m’involucro més. 
M’agrada tocar les diferents facetes del projecte 
en el procés, però és evident que no pots estar 
al 100% en tot, que acabaré delegant feina i que 
al rodatge moltes feines les deixaré de banda i 
em centraré en la direcció i els actors.

-com neix la idea de pyrene? 
la tenies al cap…
Sí, ho tenia al cap i arriba un 
dia que dius tinc el projecte, 
tinc el guió fet i ara m’he de 
tirar a la piscina. Llavors vaig 
buscar una col·laboració 
propera com són Alca Films, 
que em proporcionés una 
infraestructura, les càmeres i 
els tècnics, per poder rodar el 
teaser. I després és continuar 
tirant-te a la piscina, trucant 
portes de diferents productores 
de baix (espanyoles) perquè 

coneguin el projecte, també a institucions 
andorranes, com el Govern, el Ministeri de 
Cultura per tema subvencions, els comuns, 
algun privat, trucar portes contínuament per 
intentar implicar la gent. Neix com qualsevol 
projecte artístic, per necessitat. La meva és una 
feina molt exorcitzant. Hi ha molts fantasmes 
que he après a netejar o a conviure amb ells, 
gràcies a la feina. Tinc la sort de tenir una feina 
vocacional que em permet treballar amb les 
emocions i amb diferents problemes emocionals. 
I això, vulguis que no, fa que puguis netejar 
molta merda teva també. És com una teràpia.

-aquesta és una altra de les preguntes. 
tens molts errors del passat? Què et porta a 
escriure aquest guió?
No, no em sento una persona que es culpi 
pels errors, però són excuses que et donen la 
possibilitat de parlar i intentem explicar històries 
sobre les nostres misèries i les nostres coses 
bones i com bonament podem afrontar-les. No 
és una cosa que m’obsessioni, busco temes que 
em toquin a mi, però que toquen molta gent. 
Com ens enfrontem als fantasmes del passat, 
que tots en tenim. No és que visquis obsessionat 
per això, però si ho portes al límit i fas que els 
personatges sí que ho visquin al límit és fàcil 
que la gent s’identifiqui, i aquesta identificació 
fa empatia amb el personatge i fa que la gent 
s’involucri en la història. És com a mi m’agrada 
sentir-me quan veig una pel·lícula o una obra de 
teatre.

-parlaves d’animar als col·laboradors, suposo 
que això és més fàcil quan busques amics per 
fer-ho. En aquest projecte sembla que t’has 
envoltat molt de gent propera a tu.
Sí, per mi és molt important això. Com deia, 
és una feina vocacional, perquè ens agrada. I 
com millor t’ho passis, més feliç seràs. I també 
és important tenir gent de confiança, en qui jo 
confio molt com a professionals però també 
que aportin un plus d’amistat que permet 
treballar d’igual a igual. La jerarquia ja existeix 
en el rodatge, les ordres van de dalt cap a baix, 
però si aquesta gent que estan al teu voltant 
són amics, saps que el que t’estan dient ho fan 
per jugar a favor del projecte, i això per mi és 
molt important. Tenir un bon ambient de treball 
al rodatge, a la producció, a les reunions, al 
muntatge, és primordial. Com més agradable 
sigui l’ambient de treball per mi és molt millor 
i si, a sobre, són grans professionals i quan els 

ensenyes el projecte es tiren a la piscina amb 
tu… què més es pot demanar?

-Sí, se’ls veu engrescats i n’hi ha que 
assenyalen el fet de no haver de canviar 
d’accent.
Això va ser el Roger. És veritat, des del moment 
que em vaig plantejar que aquesta història 
passava a Andorra, la gent andorrana hi havia de 
ser i un tret diferencial és el nostre accent, i no sol 
ser habitual sentir aquest accent en produccions 
catalanes i espanyoles. És veritat que tots els 
personatges són nascuts i crescuts a Andorra, 
i com a conseqüència, parlaran amb accent 
andorrà. A més, ja són andorrans i és més fàcil.

-així ja gairebé ho tenim tot, falta el 
finançament i potser això és el més complex 
de tot?
Sí, no és com començar una casa per la teulada, 
però sí que estem en camí de poder estar rodant 
d’aquí uns nou mesos. Però sempre falta bona 
part del finançament. Hi ha gent que s’hi ha 
implicat… I mai sentiràs que tens el finançament 
adequat a no ser que tinguis un inversor molt 
important, i això és com si et toca l’Euromillones, 
i no sol passar.

-Es busquen grans inversors o una suma de 
petits? o tots són benvinguts?
Tot és benvingut. Un dels objectius del projecte 
i que tenim clar és que la gent d’Andorra se’l 
faci seu. Per això era molt important tenir 
l’Administració de la nostra banda, motiu pel 
qual primer de tot vaig anar al Govern d’Andorra 
i també vaig parlar amb els comuns, amb 
diferents entitats públiques i privades, per això 
volem fer moltes xerrades amb els departaments 
de joventut dels comuns, a les escoles, per 
apropar el fet cinematogràfic als xavals…

“Un dels 
objectius és que 
la gent d’andorra 
es faci seu el 
projecte”
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L’exposició, dividida en deu àmbits –La National 
Geographic, Aire, Terra, Mar, La bandera, Desastres 
naturals, Viatges, Fauna, Ciència i Societat–, proposa 
un recorregut a través d’un centenar i mig de 
fotografies, pel llarg, fascinant i extraordinari viatge 
entre aventura i personalitats llegendàries que ha 
recollit les pàgines de la revista. Des de la imatge 
d’una lleona amb el seu cadell a l’esquena fins a la 
que és la portada més famosa de la revista, feta per 
Steve McCurry l’any 1984, d’una nena –Sharbat Gula– 
en un camp de refugiats afgans al Pakistan, passant 

per les històries de Robert Peary –explorador al 
pol nord-, la descoberta del Machu Picchu o les 
aventures marines de Jacques Cousteau.

La mostra es completa amb els tres reportatges que 
National Geographic ha publicat sobre Andorra: Una 
república única, on el contraban és una indústria 
(març 1918), amb 17 il·lustracions; Andorra – Museu 
de l’Europa feudal (octubre de 1933) amb 22 
il·lustracions; L’Andorra increïble (agost 1949), amb 7 
il·lustracions, un mapa i 19 fotografies en color. 

Va ser el 1888 quan va néixer National geographic, primer era una societat per la difusió del co-
neixement geogràfic, i uns mesos després surt al carrer la primera revista amb el mateix títol. una 
exposició d’una selecció de les millors fotografies en la prestigiosa revista –des de molt aviat la 
publicació es distingeix per l’alta qualitat de les instantànies que publica– en commemora el 125 
aniversari i, dos anys després de l’efemèride, arriba a Andorra, al Museu del Tabac, per quedar-s’hi 
fins a finals d’octubre.

MuSEu DEl TAbAC

national GEoGrapHic, 
125 anYS
PER REDACCIÓ ·  FOTOS: ÒSCAR llAuRADÓ
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ARQuITECTuRA 
El nou centre 
Salita obrirà a la 
tardor
les obres del centre residencial SARquavitae Salita que 
està portant a terme Molines Patrimonis, obra de l’ar-
quitecte Marc Monegal, estan a punt d’acabar. De fet, es 
preveu l’obertura de la residència geriàtrica i centre de dia 
pel proper mes d’octubre. 

La residència Salita oferirà fins a 147 places residencials i altres 
30 de centre de dia. L’edifici disposarà de grans espais oberts i 
molts lluminosos per garantir una estada còmoda i agradable als 
residents. Es tracta d’un edifici funcional, pensat per a la gent 
que albergarà i com a metàfora de la vida mateixa, segons va 
explicar Monegal a L’Art de Viure. Per la seva banda, el director 
del projecte per part de Molines Patrimonis, Pascual Gràcia, va 
exposar que l’edifici complirà amb els estàndards de SARquavi-
tae, un referent en la gestió de centres geriàtrics.

El projecte va començar a veure la llum l’any 2013, quan es van 
assentar els fonaments del centre residencial assistencial per a la 
tercera edat i les persones dependents, prop del Parc de la Mola 
i del centre termolúdic Caldea. Els responsables van manifes-
tar que l’edifici que obrirà les portes la propera tardor tindrà 
“presència” i que “cridarà l’atenció”, assegurant que la intenció és 
que “convidi a entrar-hi”.
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FeMAP 
la música antiga 
omple les valls 
d’andorra

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) amplia 
les propostes en terres andorranes. Els concerts de l’edició 
2015 –en territori andorrà– tenen com escenaris el Museu 
d’Areny Plandolit, el Jaciment de la Margineda, l’església 
de Sant Joan de Caselles i el llac d’Engolasters. 

Aquests concerts tenen com a protagonistes, a part dels esce-
naris, el llaüt barroc a mans de Hopkinson Smith, el violoncel 
d’Arnau Tomàs, Trença Ensemble i Aina Martín, i la Coral Cantiga, 
acompanyada pel recitador Enric Casasses, la soprano Marta 
García Cadena i el llaütista Edwin García, dirigits per Josep Prats.

El FeMAP 2015 compta amb un total de 54 activitats en 26 muni-
cipis del Pirineu.

COAA

adaptant 
l’espai públic
la seu del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra 
(COAA) s’ha tornat a vestir de sala d’exposicions. En 
aquesta ocasió s’hi exposen els projectes presentats 
al concurs d’idees per a la remodelació de la plaça 
Coprínceps, a la parròquia d’Escaldes-Engordany.  

l fet que s’hi presentessin fins a 11 propostes, tot i ser “un 
projecte d’entitat relativament petita”, és, segons el COAA, 
una mostra de “les ganes de participar” del col·lectiu. I 
més tenint en compte que treballar l’espai públic és com-
plicat. En aquest sentit, el COAA va aplaudir “la gosadia” 
de presentar-se a aquest concurs doncs entenen que “cal 
ser valent”, perquè les crítiques poden ploure per tots can-
tons. No és només acontentar el client –que en aquest cas 
és el Comú d’Escaldes-Engordany–, sinó que també cal 
satisfer les expectatives dels particulars implicats –els pro-
pietaris dels edificis que delimiten la plaça–, i del públic en 
general. En un concurs com aquest “hi ha molta pressió” 
segons afirmen els representants del COAA.

D’altra banda, des del COAA reiteren les crítiques per “la 
manca de reflexió prèvia” que entenen hi ha abans de la 
convocatòria del concurs, per establir-ne les bases. No 
només per aquest concurs en concret, sinó en general. 
Consideren que abans de redactar les bases cal tenir clar 
les necessitats i els desitjos a satisfer amb l’obra. Així 
mateix, lamenten que molts concursos coincideixin amb el 
final d’una legislatura, fet que comporta certa precipitació i 
la incertesa de si finalment es realitzarà el projecte.
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Impulsa el teu negoci.
Gamma de vehicles professionals Mercedes-Benz.
No és qüestió de sort, sinó de donar el màxim, de ser el millor, 
de no aturar-se davant de cap obstacle. Ho saps. Només així 
aconsegueixes que el teu negoci continuï endavant i creixi. I 
per això confies en les furgonetes Mercedes-Benz: per la seva 

fiabilitat, pel seu baix consum i versatilitat, per la seva 
capacitat de càrrega, pel seu equipament, però sobretot 
perquè saps que són el camí més segur cap a l’èxit. 
www.mercedes-benz.es



Andbank CrèditEmprenedors

Andbank ha creat el programa Crèdit Emprenedors, un programa de finançament preferent 
per a les noves iniciatives empresarials del Principat. 
Per a més informació dirigiu-vos directament a la vostra oficina habitual.

Creiem en el teu projecte, creiem en el país

Innovadors al país, el nostre projecte pretén impulsar i fer realitat els esports electrònics en diferents 

països per acabar organitzant una competició internacional. 

Tenint en compte que cada dia hi ha més jugadors al mercat vam veure la necessitat de convertir els 

videojocs en esports electrònics amb la repercussió que comporta; que en el nostre cas és a través de 

streamings online i una plataforma web amb la informació i gestió de les competicions. WhatYouPlay 

permet al jugador estar en una línia de competició que el permetrà formar part d’un Club professional.

Tenint tots els reptes per davant, creiem en el nostre projecte.

"WhatYouPlay... i tu, a què jugues?"

Balta Borra i Manel Guerrero - Emprenedors
WHAT YOU PLAY - Esports electrònics

Balta Borra i Manel Guerrero - EmprenedorsBalta Borra i Manel Guerrero - Emprenedors
WHAT YOU PLAY - Esports electrònicsWHAT YOU PLAY - Esports electrònics


