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CITAN: el vehicle que
la teva empresa triaria.

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

Nova rentadora WW9000H amb porta Big Crystal Blue, 10 kg

Crystal Blue
Espectacular pel seu disseny. 
Revolucionària per la seva intel·ligència.

Propera 
obertura 

showroom       
a la avinguda 

d’Enclar Santa 
Coloma

Quan vull encertar, penso en fred
Climatitzador AF900

Els seus tres corrents d’aire refreden de manera ràpida i efi cient 
qualsevol estada en un temps rècord.

Rentadora WW9000H
Excel·lents resultats en aigua freda

Frigorífi c AW4-CD French Door amb FlexZone 
Refreda cada zona individualment

Més de 60 anys 1951-2015

1968

2015



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 
Av. Jovell, 2, baixos exteriors 
AD 400 - SISPONY 
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 
sonia_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 

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 

LÒPEZ I MIRMI, Eduard 
Avinguda del Pessebre, 28. àtic 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 820956 
edu.arq@andorra.ad 
Número de col·legiat: TH17 

MARQUILLÓ I SORBES, Sílvia 
C. Prat de la Creu, 101, 1r, desp.3 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 808640 
s.marquillo@suportenginyers.com 
Número de col·legiat: TH24 

MARTÍNEZ I FERNÀNDEZ, Josep 
Carrer Josep Rossell, 9 
AD 400 - LA MASSANA 
Telèfon: 835255 

arc@andorra.ad 
Número de col·legiat: TH07 

MONTES I ESTRADA, Manuel 
Coma del Colat, 18 
AD 400 - LA MASSANA 
Telèfon: 837003 
mmestrada@andorra.ad 
Número de col·legiat: TH23 

PUIG I MONTES, Maria Lluïsa 
Ctra. De Riberaygua, 16 
AD 200 - ENCAMP 
Telèfon: 815518 
puigmontarqui@gmail.com 
Número de col·legiat: TH16 

PUY I MOMPRADÉ, Salvador 
Ed. Font Colom, baixos esquerra 
AD 300 - ARANS - ORDINO 
Telèfon: 329309 
salvadorpuy@hotmail.com 
Número de col·legiat: TH15 

RADUAN I PANIAGUA, Joan Ignasi 
Carrer Ciutat de Valls, 32, 2n, 1a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 839908 / 323965 
jiraduan@gmail.com 
Número de col·legiat: TH09 

REGUANT I ALEIX, Joan 
Carrer Josep Viladomat, 8, 1r, 1A 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 837201 
seturia@andorra.ad 
Número de col·legiat: TH03 

RIEGER i ABBERGER, Bernat 
Carrer de la Borda, 4. 3r. 2a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 866447 
brieger@mypic.ad 
Número de col·legiat: TH21 

SINFREU I VERGARA, Antoni 
C. Sant Antoni, s/n. edifici La Trini 
AD 400 - LA MASSANA 
Telèfon: 837560 
s2arq@andorra.ad 
Número de col·legiat: TH20 

VALDÉS I PUIG, Marcel·lí 
C. Parnal, 4. E. Prat Gran, Esc C 1-2 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 822129 
valdesarquitectes@andorra.ad 
Número de col·legiat: TH04 

VILA I BRESCÓ, Josep Maria 
C. Prat de la Creu, 101, 1r, desp 3 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 808640 
jm.vila@suportenginyers.com 
Número de col·legiat: TH25 

VIVES I LORENZO, Clara 
Av. Meritxell, 22, 3r, 1a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 328635 
cvives@mypic.ad 
Número de col·legiat: TH27 
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C. Prat de la Creu 87,1r 1a
AD500 Andorra la Vella
J 822 969  ·  ¢ 825 766 
Ç bujes@andorra.ad 

C. Mosquera 5
AD200 Encamp
J 831 257  ·  ¢ 833 116 
Ç const.baixench@andorra.ad

Av. Fiter i Rossell 70, 1r 2a 
Ed. Portal els Vilars
AD700 Escaldes - Engordany
J 822 552  ·  ¢ 861 411
Ç construc.carracedo@andorra.ad

Av. Rouillac 19 bis Les Bons 
AD200 Encamp
J 731 215  ·  ¢ 832 680
Ç roca@construccionsroca.ad

Av. Príncep Benlloch 79, 1r
AD500 Andorra la Vella
J 820 504  ·  ¢ 861 863
Ç construccionspurroy@gmail.com

Ptge. Antònia Font Caminal 1 
Despatx 601
AD700 Escaldes - Engordany
J 877 300  ·  ¢ 877 301
Ç copsa@copsa.ad

Ptge. Antònia Font Caminal 1
Ed. Prat de les Oques, 
esc. C, despatx 602-B
AD700 Escaldes - Engordany
J 877 335  ·  ¢ 877 336
Ç pavand@pavand.ad

C. Dr. Vilanova 9, 1r D, Ed. Thaïs
AD500 Andorra la Vella
J 807 333  ·  ¢ 861 555
Ç empub@empubsa.com 

C. Callaueta 10, 1r 3a
AD500 Andorra la Vella
J 805 620  ·  ¢ 865 590
Ç seic@andorra.ad

C. Sant Salvador 10, esc. B, 3r, desp. 7
AD500 Andorra la Vella
J 808 645  ·  ¢ 867 111
Ç locubsa@locubsa.com

C. dels Barrers 21
AD500 Santa Coloma
J 720 975  ·  ¢ 722 975
Ç urcosa@urcosa.ad

C. de Lòria 1 
AD600 Sant Julià de Lòria
J 741 000  ·  ¢ 741 001
Ç cpujal@andorra.ad

Casa Areny Aixirivall
AD600 Sant Julià de Lòria
J 843 279  ·  ¢ 842 133
Ç copitran@andorra.ad

Av. del Pessebre 26
AD700 Escaldes - Engordany
J 806 384  ·  ¢ 806 382
Ç jcvillaverde@andorra.ad

Parc de la Mola 8, baixos
AD700 Escaldes - Engordany 
J 821 163  ·  ¢ 861 585
Ç info@construccionsmarine.com

Av. de les Escoles 18, 1r 1a
AD700 Escaldes-Engordany
J 827 876  ·  ¢ 324 882
Ç info@construccionstauste.com

Av. Rouillac, 22 baixos 
AD200 Les Bons-Encamp
J 832 570  ·  ¢ 832 571
Ç geico@andorra.ad

Ctra. General s/n
AD100 Soldeu 
J 870560  ·  ¢ 870561
Ç altamuntanya@grupcalbo.com

Av. Santa Coloma, 18
Entresol
AD500 Andorra la Vella
J 864 890  ·  ¢ 864 890
Ç cosofresl@andorra.ad

ASSOCIACIÓ 
DE CONTRACTISTES 
D’OBRES D’ANDORRAacoda

C. Prat de la Creu 85, 1r 3a
AD500 Andorra la Vella
J 868 055  ·  ¢ 862 055
Ç auxini@andorra.ad 
Z www.auxini.ad

Av. Sant Antoni 66, 1r, despatx 1
AD400 La Massana
J 839 440  ·  ¢ 839 441
Ç info@llesui.com
Z www.llesui.com

C. Els Marginets 7
AD500 Andorra la Vella
J 862 220  ·  ¢ 826 701
Ç capicsa@capicsa.com
Z www.capicsa.com

Ctra. d’Engolasters 21
AD700 Escaldes - Engordany
J 805 530  ·  ¢ 867 653
Ç gojim@gojimsl.com
Z www.gojim.com

Av. del Consell de la Terra 14-16
AD700 Escaldes - Engordany
J 804 820  ·  ¢ 877 901
Ç ceacsa@grupheracles.com
Z www.cevalls.com

Av. del Consell de la Terra, 14-16
AD700 Escaldes - Engordany
J 737 550  ·  ¢ 835 474
Ç unitas@grupheracles.com
Z www.unitas.ad

C/ l’Aigüeta, 14, Entresol, despatx 1
Ed. Capri
AD500 Andorra la Vella
J 726 390
Ç geotermia@cecam.com
Z www.cecam.com

Av. del Consell de la Terra 14-16
AD700 Escaldes - Engordany
J 804 900  ·  ¢ 862 108
Ç unifor@grupheracles.com
Z www.unifor.ad

Av. del Consell de la Terra 14-16
AD700 Escaldes - Engordany
J 877 900  ·  ¢ 877 901
Ç cevalls@cevalls.com
Z www.cevalls.com

Av. Carlemany 117, 2n B
AD700 Escaldes - Engordany
J 802 350  ·  ¢ 867 004
Ç cmodernes@cmodernes.com
Z www.cmodernes.com

C. dels Escalls 7, Planta Baixa 2a
AD700 Escaldes - Engordany 
J 805 050  ·  ¢ 861 856
Ç progec@progec.ad
Z www.progec.ad

Ptge. Antònia Font Caminal 1
Ed. Prat de les Oques, desp. 501
AD700 Escaldes - Engordany
J 811 000  ·  ¢ 861 831
Ç coansa@andorra.ad
Z www.coansa.ad
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Av. d’Enclar 26, 5a planta
AD500 Santa Coloma
J 721 445  ·  ¢ 722 445
Ç info@pidasaserveis.ad
Z www.pidasaserveis.ad 

PIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEIS

Crta. de la Comella 11
AD500 Andorra la Vella
J 871 340  ·  ¢ 871 341
Ç dragasa@dragasa.ad
Z www.dragasa.ad

C. Esteve Dolsa 41, bloc B, baixos
AD500 Andorra la Vella
J 867 330  ·  ¢ 867 959
Ç simco@andorra.ad
Z www.simcoandorra.com

www.acoda.ad

C/l’Anglada, s/n, Casa Font
AD300 Ordino
J 737 727
Ç emteandorra@comsaemte.com
Z www.emteandorra.com

http://WWW.ACODA.AD


La immobiliària més extraordinària del món
6 Continents, 61 Països, 800 Oficines, 17.000 Agents Immobiliaris

Av. Joan Martí, 102 · AD200 Encamp · ANDORRA · T+ 376 872 222 · F + 376 872 223 · www.andorra-sothebysrealty.ad
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Per als nostres clients internacionals, tenim necessitat de:
- Terrenys consolidats a tot el país - Locals comercials - Cases, xalets i pisos -

Andorra Sotheby’s Realty farà que es vegi al món

Deixa’ns veure la teva propietat!

Each Office is Independently Owned and Operated

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

La xarxa de Sotheby’s International Realty® 
network ofereix accés a habitatges i béns 
immobles de luxe a la venda a tot el món. 
Consulti a la nostra xarxa l’àmplia 
selecció de luxosos habitatges, propietats 
immobiliàries, illes i més.

Immobiliària de luxe amb 
presència mundial

Sotheby’s té accés a tots els punts 
del mercat de l’art mundial, amb 
90 sucursals en 40 països.
Duem a terme aproximadament 250 subhastes cada any 
en deu sales diferents i disposem de més de 70 categories 
diferents. Ens enorgulleix la nostra capacitat d’oferir als 
clients de tot el món l’accés a magnífiques obres d’art.

Pintura, antiguitats, arts decoratives, 
llibres i manuscrits, joies i vins

La immobiliària més extraordinària del món

L’art de la subhasta

6 Continents, 61 Països, 800 Oficines, 
17.000 Agents Immobiliaris
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Toni Cornella i Planells
dIrECTor nP AGÈnCIA

editorial ELECCIONS A LA VISTA!!!
es eleccions als comuns, teòricament, no tenen res a veure amb els afers del Govern, però a ningú se 
li hi escapen els vincles amb els darrers esdeveniments que han tingut lloc al país: el cas BPA, la llei 
d’obertura a les inversions estrangeres, les negociacions amb la comunitat europea, els problemes de 
la CASS, entre altres. De ben segur que, directament o indirecta, tota la problemàtica que afecta a la 
ciutadania tindrà repercussió en aquests comicis. La paraula torna al poble, torna doncs, la festa de la 
democràcia.

Hem d’afegir un problema més a les nostres preocupacions, amb les dades dels fabricants d’automoció, 
després d’un període de creixement que semblava consolidat, apareixen nous dubtes a l’horitzó 
amb els escàndols recents d’un prestigiós constructor europeu. Per sort, el govern ha pogut 
ampliar el pla d’incentius per adquirir vehicles i per continuar rehabilitant edificis, tot 
això acompanyat amb incentius per generar energia solar o fotovoltaica entre els 
particulars amb el suport del Govern, els comuns del país, el Col·legi d’Enginyers, el 
Col·legi Oficial d’Arquitectes i el Col·legi professional d’agents i gestors immobiliaris 
d’Andorra, iniciatives a les quals, com no pot ésser d’altra manera, donem suport 
i creiem que son de gran interès per a tot el col·lectiu.

L
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Magnífic pis dúplex de luxe a Andorra la Vella, amb 
tots els dormitoris exteriors, en un edifici semi-
nou, situat a prop del Park Hotel, en una zona 
residencial, tranquil·la  i de les més privilegiades 
d’Andorra la Vella. El pis és assolellat i gaudeix de 
vistes panoràmiques a la vall i a la muntanya.  
Aquest pis té una superfície total de 237 m2 i la façana 
és de pedra. A la primera planta hi ha un gran saló 
diàfan amb llar de foc i sortida a una terrassa gran, cuina 
equipada, safareig i un bany de cortesia. A la segona 
planta hi ha 3 habitacions, una d’elles és suite amb 
vestidor i banyera d’hidromassatge, terrassa i dos banys. 
En el preu hi ha inclòs un garatge per a 4 cotxes i trasters. 
Totes les finestres porten vidre doble, la porta és de 
seguretat, les persianes elèctriques d’alumini, tot amb 
acabats d’alta qualitat. Els terres són de gres a la cuina i 
els banys, i de parquet a la resta del pis.

Preu: 2.100.000 € 

Casa individual magnífica en venda, situada 
en una zona residencial i tranquil·la de 
Juberri (Sant Julià de Lòria).  Assolellada i 
amb vistes. 
La casa té un disseny nou i modern amb espais 
amplis. Està dividida en 3 plantes: a la planta 
inferior hi ha el garatge per a 6 cotxes, un traster, 
el safareig i un bany de cortesia. A la planta baixa 
hi trobem l’entrada principal, un gran saló amb 
finestrals grans que donen molta lluminositat i una 
llar de foc, sortida a la terrassa i al jardí, la cuina és 
àmplia i totalment equipada, 1 bany de cortesia, i 
1 suite principal amb bany i vestidor. A la primera 
planta hi ha 1 suite amb bany, 2 dormitoris, 1 bany 
i terrassa. 
Preu: 1.550.000 €

Magnificent luxury duplex apartment in Andorra 
la Vella, all exterior bedrooms in a semi-new 
building, located near Park Hotel, in a residential 
and quiet area, one of the most privileged in 
Andorra la Vella. The apartment is sunny and has 
panoramic views over the valley and mountains.
The apartment has a total area of 237 m2 and stone 
façade. On the first floor there is a large living and 
dining room with fireplace and exit to a big terrace, 
kitchen, laundry room and a toilet. On the second floor 
there are 3 bedrooms, 1 is a suite with dressing room 
and hydromassage bath, terrace and 2 bathrooms. 
The price includes a garage for 4 cars and storage 
spaces. All with high quality finishings, the windows are 
double glazed lead, has a security door, electric blinds 
in aluminium. Parquet in all rooms except kitchen and 
bathrooms. 

Price: 2,100,000 €

Magnificent detached house for sale, 
located in a quiet residential area in Juberri 
(Sant Julià de Lòria).  Sunny, with views.
The house has a modern design with large 
spaces. It is divided in three levels: in the 
basement there is a garage for 6 cars, storage, 
laundry room and guest bathroom. On the 
ground floor we find the main entrance, large 
living room and large windows that provide lots 
of light, with a fireplace, an exit to the terrace 
and garden, the kitchen is spacious and fully 
equipped, 1 toilet, 1 main suite with bathroom 
and dressing room. On the first floor there are 
1 suite with bathroom, 2 bedrooms, 1 bathroom 
and terrace. 

Price: 1,550,000 €

Carrer de la Sardana, 5, AD500 Andorra la Vella · superior@andorra.ad t .  ( + 3 7 6 )  8 0 8 0 8 0

E X P E R T S  I M M O B I L I A R I S  A  A N D O R R A E X P E R T S  I M M O B I L I A R I S  A  A N D O R R A

www.immobiliariasuperior.com



safe life

ASSEGURANCES PERSONALS

. VIDA

. PLANS DE JUBILACIÓ

. ACCIDENTS

. ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

. DECÉS  (TRASLLATS A ESP. I PORT.)

. COMPLEMENT CASS

ASSEGURANCES DE VEHICLES

. TOT RISC

. TERCERS

. ROBATORI/INCENDI

. VEHICLE DE SUBSTITUCIÓ

ASSEGURANCES PATRIMONIALS
. LLAR  

. COMUNITATS  

. COMERÇ

. HOTELS  

. EMPRESES  

. RESPONSABILITAT CIVIL

. RAMS TÈCNICS

. CONSTRUCCIÓ

. PERDÚA DE BENEFICI 

. ROBATORI

. INCENDIRESIDÈNCIES 
PASSIVES >>

. ASSEGURANCES DE VIDA

. ASSEGURANCES DE SALUT

. PLANS D’ESTALVI

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

Protecció total, 
la teva millor pòlissa

EL 31 DE DESEMBRE DEL 2016
LA TELEFONIA FIXA DE COURE

DEIXARÀ DE FUNCIONAR*
Si no et vols quedar sense telèfon, dóna’t d’alta

el més aviat possible a la Fibra Òptica.

*A Andorra la Vella, Escaldes i Sant Julià s’apaga el 30 de juny del 2016
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Practica CRM amb

Personal Training

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

Per això hem creat

Personal Training

Som conscients de la importància 
de conèixer bé els clients.

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

Un training gratuït en què 
podràs exercitar els 
continguts teòrics i 

pràctics que et proposem 
utilitzant Sage CRM des 

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

majors experts en el 
sector.

El teu proveïdor de 
serveis Sage a Andorra

Avinguda del Pessebre, 32, baixos
AD700 Escaldes-Engordany

+376 802 720
sto@sto.ad
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AUXINIAUXINIAUXINIAUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI

www.auxini.ad
C/ Prat de la Creu 85, planta primera
AD500 ANDORRA LA VELLA   ·  T 868055 · auxini@andorra.ad           
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Andorra ha estat el centre de totes les mirades del món del ciclisme 
durant la primera setmana d’aquest passat setembre. Les bicicletes 
de tot tipus han envaït els carrers, les carreteres i els camins. La 
Massana ha estat la seu dels Campionats del Món UCI de Mountain 
Bike i Trial, i tot el país ha estat l’escenari de la que s’ha qualificat 
com una de les etapes “més dures” d’Europa, i fins i tot del món, de 
ciclisme en ruta. Era l’11a etapa de La Vuelta España 2015.

pEr rEDACCIÓ · FOTOS: IñAkI rubIO/VALLNOrD, SFGA/JAVILADOT I SFGA/CESTEVE 

CICLISME

Capital mundial 
de la bicicleta

19l’advCICLISME
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murs de maçoneria, que estaven 
malmesos, per evitar la caiguda de 
pedres i terra a la calçada.

pel que fa als Campionats del Món 
uCI de Mountain bike, a ningú se 
li escapen els esforços fets per part 
de Vallnord EMAp i el Comú de la 

Massana per adequar els circuits. 
per acollir una de les proves de la 
Copa del Món ja es van fer treballs 
importants, entre els quals destaca 
la passarel·la que permet creuar 
la CS-420 a la pista uCI World 
Cup, i cada temporada es refan els 
diferents circuits i es milloren. 

El Coll de Purito

El Coll de la Gallina està 
coronat, des del mes 
d’agost passat, per una 
escultura que el Comú de 
Sant Julià de Lòria ha fet 
erigir en reconeixement 
al ciclista resident al país 
Joaquim ‘Purito’ Rodríguez. 
L’escultura, obra de 
l’artista Philippe Lavaill, 
vol plasmar l’esforç tant 
personal com col·lectiu i 
serveix per agrair a Purito 
la “implicació amb l’esport 
i el país”.

per acollir La Vuelta s’han 
endegat dos trams de carretera 
importants: el coll de la Gallina i 
el Coll de beixalís. En el primer, 
el Comú de Sant Julià de Lòria 
i el Govern van signar un acord 
per asfaltar el tram de carretera 
que faltava fins a Fontaneda i fer 

altres arranjaments i millores, 
com l’ampliació en revolts i la 
canalització de l’aigua. Aquí, la 
inversió feta s’enfila als 180.000 
euros. A Encamp, s’ha enquitranat 
un tram d’aproximadament 8 
quilòmetres, s’han netejat els 
vorals i les cunetes i s’han refet uns 

Aquests esdeveniments, que 
representen una exposició 
important d’Andorra arreu 
del planeta, no són gratuïts. 
Si les organitzacions d’aquests 
importants certàmens esportius 
han escollit Andorra no és perquè 
sí. Hi ha un esforç andorrà al 
darrere, tant a nivell de promoció 
com d’infraestructures.

Hi ha un esforç 
andorrà al darrere, 
tant a nivell de 
promoció com 
d’infraestructures
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COMMENÇAL SHOW ROOM · ERTS

Quarter general
pER REDACCIÓ · FOTOS : COMMENÇAL / ÒSCAR LLAURADÓ

Potser quinze anys enrere, quan Max Commençal va començar la seva 
aventura empresarial en el món de la bicicleta, ja somiava en créixer i ocupar 
el conjunt dels edificis Mallador i el que aleshores era la discoteca Àmbit. 
Recentment, aquest somni s’ha complert i s’han acabat els treballs per unir 
els dos edificis i convertir-los en la seu principal del negoci. Les obres s’han 
centrat a l’interior, mantenint els murs exteriors tal com eren, i afegint a la 
façana una passarel·la feta amb acer, fusta i vidre que uneix els dos edificis. 

23l’advARQUITECTURA
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>>>La pedra, la fusta i el ciment són els 
elements principals, tant a les sales de 
treball com a la d’exposició, que configuren 
una imatge rústica i industrial a la vegada

Les bicicletes són 
per tot arreu, 
no només a la  
showroom

“El més difícil ha estat fer casar les 
dues arquitectures, els dos edifi-
cis”, d’èpoques diferents, explica 
Commençal, que ha arribat a un 
acord amb la propietat per llogar 
el conjunt i fer les obres. Quan 
el negoci ja ocupava el total de 
l’edifici Mallador, l’empresari va 
posar l’ull a l’antiga discoteca per 
recuperar-la i fer en el conjunt el 
quarter general. per fer-ho s’ha ro-

dejat de diversos professionals de 
l’arquitectura i l’enginyeria, d’arte-
sans i industrials. 

El resultat és un interior com-
pletament renovat, on no es 
reconeix el que hi havia hagut. 
S’ha fet tot nou: parets, terres, 
escales... Aquí hi dominen els 
materials naturals: la pedra, el 
ciment, la fusta; que configuren 



>>>Una passarel·la tancada feta amb fusta, acer i vidre serveix per unir els 
dos edificis sense trencar l’estètica de les construccions preexistents

una imatge rústica i industrial a 
la vegada. S’ha aprofitat i s’ha fet 
“una gran feina d’aïllament”, s’ha 
aïllat bé el conjunt, les parets i 
les finestres –encara que són les 
originals, s’han aïllat i són un ele-
ment per aprofitar la llum natural 
i no per ventilar. També s’han fet 
les instal·lacions noves i s’ha mun-
tat un sistema de climatització per 
aerotèrmia, juntament amb un sis-
tema de ventilació. La il·luminació 
és 100% LED.

L’arquitecte que 
fa bicicletes
Max Commençal té formació 
d’arquitecte, però la vida l’ha 
dut a construir bicicletes 
enlloc d’edificis. Construint 
bicicletes ha construït també 
el seu petit gran imperi amb 
seu oficial a Andorra però 
presència a Taiwan, Estats 
Units i recentment també a 
Canadà.
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>>>Des de la passarel·la s’observa el pump track –una pista d’entrenament 
i per a l’oci on provar les bicicletes– construït a l’exterior del conjunt 
arquitectònic

Els espais són 
amplis i diàfans, 
i fomenten el 
treball en equip

>>>S’ha aprofitat per aïllar ben bé les parets i s’ha equipat el conjunt amb 
un sistema de ventilació i un de climatització per aerotèrmia

al departament de comunicació 
i màrqueting, amb sales de reu-
nions, i fins i tot un estudi per 
fotografiar els productes. Tot 
són, però, espais amplis –hi ha 
poques portes, i la majoria són 
corredisses per guanyar més su-
perfície útil– i diàfans, que apro-
fiten la llum natural i fomenten 
el treball en equip. Allà hi treba-

lla una quarantena de persones. 
El conjunt aconsegueix un equi-
libri entre la tradició i la moder-
nitat, i que correspon a l’Andorra 
moderna, complint l’objectiu de 
Commençal. 

A fora s’ha mantingut tot gairebé 
igual que estava, doncs es volia 
conservar i calia respectar l’es-
tètica històrica del nucli. L’únic 
nou és la passarel·la tancada que 
uneix els dos edificis. La qual 
s’ha fet amb acer, fusta i vidre, i 
encaixa a la perfecció en l’estèti-
ca de la façana. Aquest ha estat 
el punt més difícil, la solució per 
fer el conjunt. 

Al costat s’ha construït un pump 
track, una pista d’entrenament i 
de lleure, que també serveix per 
provar les bicicletes. 

El quarter general de Commen-
çal inclou una sala d’exposició i 
botiga, a més de l’àrea de recerca 
i desenvolupament pel disseny 
de les bicicletes, espais per a 
l’administració de l’empresa, per 

Arquitecte: Xavier Aleix
Enginyeria: Get Beal, slu
Constructora: Construccions Collado
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Enginyeria i constructora del projecte Commençal Show Room · Erts

enginyeria d’estructures

gabinet d’estudis tècnics Xavier Beal, slu
av. Fiter i Rossell, 23 - AD700 Escaldes-Engordany - Principat d’Andorra  · T (376) 864 720 - F (376) 864 723 - getce@innova.ad

TEL: 329 990
construccionscollado@andorra.ad

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

INDUSTRIAL COL·LABORADOR COMMENÇAL

DISTRIBUÏDOR



Industrials col·laboradors Commençal Show Room · Erts

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

 Tel: +376 822198
 daikin@andorra.ad

DELEGACIÓ A ANDORRA

c/ TERRA VELLA, 7
AD500 ANDORRA LA VELLA

T 811235 · F 862162
tecnovit@tecnovit.ad



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

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

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

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

CRISTALLERIES PRINCIPAL

Industrials col·laboradors Commençal Show Room · Erts Industrials col·laboradors Commençal Show Room · Erts

www.palmiragefred.ad
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Industrials col·laboradors Commençal Show Room · Erts

Av. Meritxell, 86 · 2-1 · AD500 Andorra la Vella · Tel. +376 339 943 · ld@andorra.ad

Assessorament luminotècnic a professionals del sector de l’interiorisme i de l’arquitectura

DISSENYEM lA llum DEL tEu pROjECtE

INSTal·laCIONS
RePaRaCIONS
eleCTRODOMÈSTICS

av. les escoles, 11 · aD700 escaldes-engordany
Principat d’andorra · Tel. 804 562
a/e: electricaescaldes@andorra.ad

Antic Camí Ral núm. 22b · AD500 Andorra la Vella
T +376 868505 · F +376 868434 · totled@totled.com

www.totled.com

Les Canals, 7 AD500 Andorra la Vella · T: +376 805950 F: +376 864309 · administracio@molinespatrimonis.com

Centre Residencial per gent gran i Centre de dia

Salita

Centre Residència assistida per a la tercera edat amb 147 places 

i un centre de dia per a 30 persones. 



MACAN · CANILLO

XXXX XXXXXX
per XXXXXXX · FOTOS : ÒSCAr LLAUrADÓ

Atumenatrae tanum tericatiam in tem in silicae denatuam et; nitili, cultuus hos hoste 
pro effre quium. Senimus, inaribus, C. Vitilien se nonin re quemquam sus conum 
delaris adhum sent? Bendient, que aucononitum ex susquis. Palinare perfitem untium. 
Ihilienatus Maributum. Nihilic ericiame publius iusa ret, sa por aucis.
Quastas ium publica visquam ac reorum actus am, Cati, consultus; nissi publii pori 
proravoccis. Gravenam publibus adhum possimanum catenihicis adeperi stimus 
opublique perituides vis; C. Sciam us esictam te publiam auc re condam abultur 
quamdiis, C. Fatum praeceratra publii praritus, conem nirtas pullest? Ipsena, ublina, se 
vis ex se vaste pris, ut Catium sendam consum ta et no. Mulis. Ellatis inpra vehenaturae 
tum dena, milis aut videre ius publicate cum num Rompotis, curbit.

CeNTre reSIDeNCIAL SALITA

Les etapes
  de la vida

per reDACCIÓ · FOTOS : ÒSCAr LLAUrADÓ & ALBerTO LOreNZO

L’edifici que acull el centre residencial Salita és en ell 
mateix “una reflexió sobre el transcórrer de la vida 
i les seves diferents etapes”, explica l’arquitecte 
responsable del projecte, Marc Monegal, una 
reflexió coherent a l’ús final de la construcció, que 
no és altre que el de residència per a la tercera 
edat. Diferents blocs representen la infantesa, la 
joventut, la maduresa i la vellesa, constituint un 
conjunt amb una imatge de certa “inestabilitat i 
desequilibri”, constants en la vida mateixa.
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>>>Veí de la torre de Caldea, l’edifici vol ser 
emblemàtic i estar en consonància amb 
l’entorn

>>>Un volum de vidre sobresortint de la façana simbolitza la joventut, 
l’etapa més atrevida i transparent de la vida

El formigó es 
deixa a la vista 
en els volums 
que representen 
la infància i la 
vellesa

Al despatx d’arquitectura de 
Marc Monegal entenen la infan-
tesa com una etapa “curta, inse-
gura i en certa forma poc valenta 
i retinguda”, i en part coincideix 
amb la vellesa, una etapa “tan-
cada, amb un cert monolitisme 
i altra vegada retinguda, tirant 
cap enrere i sempre amb certa 
inquietud”. per això, en els blocs 
que representen aquestes dues 
etapes s’ha fet servir el formigó, 

un material opac i rígid, i tam-
bé pel simbolisme de començar i 
acabar de la mateixa manera. La 
joventut, per contra, és “atrevida 
i transparent”. el volum que la 
representa dins l’edifici sobre-
surt del mateix, està fet amb vi-
dre fosc, i és l’entrada principal. 
La maduresa és l’etapa més llarga 
i reflexiva i “defineix pràctica-
ment la imatge final, arriscada 
però ja sempre en un segon pla”. 



en aquests dos blocs, els materi-
als recurrents són l’alumini i el 
vidre. per acabar d’embolcallar 
l’edifici, la façana nord és ven-
tilada de pedra pissarrenca, un 
material “més neutre i homoge-
ni”, i que vol indicar que “en el 
fons tot és una mateixa cosa”.

L’edifici s’ha fet per complir els 
requisits de SArquavitae, una 
empresa especialitzada en pres-
tar serveis residencials i amb 
una llarga experiència dins del 
sector. Monegal destaca que els 
responsables tenien molt clars 
els usos que volien per a cada 
part de l’edifici i com s’havien 

de relacionar, tant a nivell de 
compartir com de circulacions 
internes. Són usos molt diversos 
–aparcament, serveis interns, 
administració i part residencial– 
i difícils de lligar verticalment 
tant a nivell d’estructura com 
d’instal·lacions, i “les enginyeries 
van haver de ser una mica ima-

ginatives” a l’hora de buscar les 
solucions.

en conjunt, s’ha perseguit l’ob-
jectiu d’un “nivell òptim d’efici-
ència energètica i que la major 
part del confort s’assolís gràcies 
a la forma, la proporció, els ma-
terials i l’orientació”, que s’han 
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>>>L’interior es divideix en les zones de serveis interns, d’administració i de 
residència, que alhora té espais comuns i altres de recolliment

>>>La vegetació fa una aportació formal a l’edifici, no és un simple element 
auxiliar

En aquest centre 
es vol fugir de la 
massificació i incidir 
en el tracte als 
residents
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>>>La il·luminació és amb LEDs i a nivell de climatització s’ha dissenyat un 
sistema de volum de refrigerant variable

>>>Els residents comptaran amb tots els serveis per fer que el seu pas pel 
centre sigui el més confortable i millorar la seva qualitat de vida

anat escollint per fer que la de-
manda energètica fos la mínima 
possible. per això també es va 
optar per potenciar al màxim els 
sistemes passius de sostenibi-

litat, com és l’aïllament tèrmic 
instal·lat a la pell de l’edifici i la 
utilització de tancaments prac-
ticables amb vidres triples poc 
emissius. Així, les necessitats de 

calefacció per mantenir l’edifici a  
temperatura de confort requeri-
da són de 39,49 kW/m2. A nivell 
d’il·luminació, vist que represen-
ta un percentatge força elevat 

del consum elèctric, s’ha optat 
pels LeD perquè són els més efi-
cients energèticament.

Finalment, Monegal es mostra 

Monegal assenyala la 
“gran professionalitat” 
de tots els 
implicats en
el projecte
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satisfet i orgullós de la “gestió 
dels treballs fets per tots els in-
tegrants de les diferents parts 
implicades, que eren moltes. So-
bretot, de la gran implicació de 
cada professional dins del seu 

segment de competència i la 
gran voluntat de col·laboració i 
cooperació. Una gran professio-
nalitat, al meu entendre, per part 
de tothom”, assenyala l’arquitec-
te. 

PROJECTE:
Propietat: MOLINES PATRIMONIS
Empresa Gestora: SARQUAVITAE
Propietat Delegada: DTG

Arquitecte: Marc Monegal Blasi
Càlcul Estructures: Guillem Valdés 
Constructora: UTE CEVALLS-LOCUBSA

>>>L’edifici compagina quatre grans usos: residència, serveis interns, 
serveis administratius i aparcament

PROPIETAT DELEGADA CENTRE RESIDENCIAL SALITA

C. de les Escoles, 27, 1r 1a · Sant Julià de Lòria. Andorra · Tel.: 741 600 · Fax: 841 305 · dtg@andorra.ad



Enginyer i industrial col·laborador Centre residencial Salita

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

UNió TEmPORAL D’EmPRESES

Centre residencial

Salita

Av. Consell de la Terra, 14-16 
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Principat d’Andorra
Tel. 877 900 · Fax 877 901
cevalls@cevalls.com · www.cevalls.com

Des de 1952

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

Des de 1952



Av. Consell de la Terra, 14-16 · AD700 Escaldes-Engordany 
Tel. (+376) 737 550 · unitas@grupheracles.com · www.unitas.ad

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

Industrials col·laboradors Centre residencial Salita Industrials col·laboradors Centre residencial Salita

Industrial col·laborador: 

Centre residenCial Salita

Ctra de la Comella, 41. Edifici Encorces
AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920
Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad
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Industrial col·laborador 
Centre Residencial Salita

ELECTRICITAT - LAMPISTERIA - CALEFACCIÓ 
CLIMATITZACIÓ - SEGURETAT CONTRA INCENDIS 

GRUPS ELECTRÒGENS - DOMÒTICA

Av. del Pessebre, 37  ·  AD700 ESCALDES-ENGORDANY ·  Tel. 80 74 19 · Fax 82 40 91  ·  instal.lacionsamac@andorra.ad

Crta. de la Creu Blanca · Xalet Els Ascolls  · AD400 L’ALDOSA · (Principat d’Andorra)
Tel. 737 777 · Fax 838 038 · ascensorsprincipat@andorra.ad

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
AVARIES
838 000

INSTAL·LACIÓ · MANTENIMENT · REPARACIÓ · PORTES AUTOMÀTIQUES DISTRIBUÏDOR
 I INSTAL·LADOR DE:
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PERSIANES ELECTRIQUES  ·  CORTINES ENROTLLABLES  ·  AUTOMATITZACIÓ  ·  DOMÒTICA

Tel. 376 82 60 80 · toldecor@andorra.ad

Industrial col·laborador CENTRE RESIDENCIAL LA SALITA

c/ Marginets, 7 · AD500 Andorra la Vella · Principat d’Andorra · www.toldecor-sl.com

www.palmiragefred.ad
 Tel: +376 822198

 daikin@andorra.adDELEGACIÓ A ANDORRA
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CEnTRE D’ATEnCIÓ pRImÀRIA

Encaixat al mil·límetre
90m2: 3 sales assistencials sanitàries, 1 sala assistencial social, un lavabo 
adaptat, recepció-sala d’espera, local tècnic, arxiu i vestidor per al personal, 
a part dels altres espais necessaris en un Centre d’Atenció Primària (CAP). I tot 
amb fluxes de circulació prou amples com per transitar en llitera i procurant 
un bon nivell de confort tant per als usuaris com per als professionals 
sanitaris. 



>>>En alguns elements s’ha donat el protagonisme al color taronja, com a 
contrapunt i per “donar vida” a l’espai

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

primava que el nou CAp fos el mà-
xim de confortable possible i suplís 
les mancances d’espai i llum que te-
nia l’antic, això en una planta baixa 
d’un edifici dels anys 70 amb particu-
laritats estructurals “estranyes” avui 
en dia però habituals en construcci-
ons de l’època que “no donen més de 
si” i tampoc és possible intervenir-hi.

per això, l’equip que ha dirigit 
l’adaptació del local està satisfet del 
resultat obtingut: han aconseguit 
encabir, encaixant al mil·límetre, tot 
el programa que es demanava i han 
aconseguit uns espais confortables.

A nivell energètic, s’ha procurat que 
el nou CAp generi la mínima despesa 

i que se’n tingui el màxim control. 
Això s’ha fet aïllant bé tot el local 
i instal·lant sistemes de ventilació 
controlada amb recuperació de 
l’energia i climatització controlada. 

A nivell lumínic, s’ha procurat que 
les sales assistencials tinguin llum 
natural i s’han escollit colors neu-
tres per als materials i el mobiliari, 
que afavoreixen les sensacions de 
lluminositat i amplitud. En alguns 

elements s’ha donat el protagonis-
me al color taronja, com a contra-
punt i per “donar vida” a l’espai.

A nivell acústic, també s’ha vigilat 
d’aïllar bé les diferents sales, tant 
per respectar la intimitat dels usua-
ris com en benefici del confort dels 
professionals que hi treballen. 

Tampoc s’ha deixat de banda el 
compliment dels paràmetres d’efi-

ciència en relació al consum d’aigua 
i a la gestió de residus, i val a dir 
que, energèticament, s’ha dissenyat 
per obtenir l’etiqueta A.

Tot això es deu a un esforç tècnic 
per aconseguir la millor solució. 
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ARQUITECTES: Pere Cervós Cardona i 
Eva Mª Dalmau Jiménez
CONSTRUCTORA: SIMCO

fluxes de circulació 
prou amples com per 
transitar en llitera i 
procurar un bon nivell 
de confort...



Arquitectura del projecte Centre d’atenció primària Constructora i Industrial col·laborador Centre d’atenció primària

C. Esteve Dolsa 41, bloc B, Edifici Ordaz · Andorra la Vella, AD500 · T. 867 330  ·  F. 867 959 ·info@simcoandorra.com · www.simcoandorra.com

EMPRESA CONSTRUCTORA NOU CAP LA SARDANA

Carrer Prada de Moles, 18 · 1r · AD500 Andorra la Vella · Tel. 868942 · E-mail: pcervos@andorra.ad

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

• fusteria
• ebenisteria
• mobiliari de cuina i bany

• electrodomèstics
• reformes
• serveis d’interiorisme

Инструкция по применению
Manual para la utilización del logotipo

ARQUITECTURA I 
ENGINYERIA SOSTENIBLE

t  00 376 816764 / 00 376 363993
Avda. Francesc Cairat, 34, 2n 3a.  · Sant Julià de Lòria (Andorra)

e.dalmau@argotec-sostenible.com



Industrial col·laborador Centre d’atenció primària

DISTRIBUÏDOR

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

PER REDACCIÓ

Tant arquitectes com interioristes poden orientar en la 
compra d’un habitatge o un local, mostrant-nos a la vegada 
les diferents possibilitats que ofereix. No tenim perquè 
quedar-nos amb el local tal i com el coneixem el primer 
cop que el veiem, sinó que les distribucions poden variar 
i les podem adaptar a les nostres necessitats, es poden 
reconvertir. Tot seguit es presenta una sèrie de reportatges 
sobre locals que han canviat completament de fi sonomia: 
no només canvien els elements decoratius, que ajuden a 
reforçar un ambient càlid o a subratllar què, i com, es fa en 
aquell espai, sinó que també canvien els espais, que es fan 
més amplis o recollits segons el que sigui més convenient 
en cada un d’ells. En aquests també hi veurem exemples de 
reconversió d’elements: per què uns palets no poden tenir 
una vida nova en forma de sofà?

DOSSIER INTERIORISME
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La d’inlingua és una escola a l’última, equipada amb 
tecnologia capdavantera que la converteix en una 
autèntica Smart School, o el que és el mateix, una 
escola intel·ligent. Els nous locals s’han rehabilitat del 
tot i s’ha intervingut a fons per fer que les instal·lacions 
siguin còmodes, pràctiques i funcionals. Tot està molt 
pensat i estructurat en base al funcionament de l’escola.

pER REDACCIÓ · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ

INLINGUA

Smart 
SchoolFOTO FAÇANA NIT



Les noves instal·lacions d’inlin·
gua ocupen uns 230 metres qua·
drats al carrer prat de la Creu. Hi 
ha aules col·lectives, per a classes 
individuals, espais per als profes·
sors, per a l’administració i la di·
recció, zona d’espera per a alum·
nes i familiars, i també locals de 
caràcter tècnic. Cada espai en 
concret i el conjunt en general 
ha estat pensat i estructurat en 
base al funcionament de l’escola.
Es tracta d’una rehabilitació to·

tal, s’han refet totes les instal·
lacions, les parets de cartró guix 
reforçades i farcides de llana per 
a un bon aïllament acústic de les 
aules, que compten amb siste·
ma de climatització i ventilació 
i pantalles de televisió de gran 
format connectades a un servi·
dor que funcionen com a pissar·
res i així tots els professors dis·
posen del material necessari des 
de qualsevol lloc de l’escola. Tot 
és digital i sense fil. Les portes 
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>>>Els paviments són fets amb microciments per donar un toc industrial. 
Les portes són de vidre per facilitar la penetració de la llum natural als 
diferents racons de l’escola

Personatges de 
diversos països recorden 
que s’està en 
una escola 
d’idiomes



són de vidre per facilitar l’accés 
de la llum natural a totes les sa·
les. La il·luminació, amb LEDs, 
s’ha cuidat molt, vigilant que si·
gui la correcta per al treball tant 
del personal de l’escola com dels 
alumnes.

La zona de recepció també acull 
els serveis administratius i de 
direcció, i a partir d’aquí un pas·
sadís va distribuint les aules i 
els diferents espais. Motius que 
evoquen a personatges de diver·

sos països decoren les parets dels 
espais comuns, recordant que es 
tracta d’una escola d’idiomes. 

A les aules, frases en diferents 
idiomes i acompanyades d’ico·
nes conviden a pensar i fan que 
tots, grans i petits, s’hi sentin a 
gust. Es volia una escola fresca 
i d’avantguarda, i és el que s’ha 
obtingut. 
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>>>Hi ha 11 aules –per a adults i per a infants–, totes equipades amb pan-
talles de televisió de gran format que, connectades a un servidor i a les 
tauletes dels professors, serveixen de pissarra

Hi ha aules de tot 
tipus, per a infants, 
per a joves i adults, 
per fer classes 
individuals i per a les 
col·lectives

PROJECTE: INLINGUA. AD500 Prat de la Creu
INTERIORISME: LAURA TORRES



Constructora i industrial col·laborador de la nova seu Inlingua Industrials col·laboradors de la nova seu Inlingua

Carlemany 117, 2
AD700 Escaldes-Engordany

Tel. +376 802 350
cmodernes@cmodernes.com

www.cmodernes.com

EmprEsa 
constructora 

de lA NOVA 
SeU INlINGUA

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

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 
INLINGUA

 Tel: +376 822198
 daikin@andorra.ad

DELEGACIÓ A ANDORRA

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



Av. de Joan Martí, núm. 33 · AD200 Encamp · Principat d’Andorra
Tel. +376 832 203 · Mòbil +376 321 448 · electrotremat@andorra.ad
Av. de Joan Martí, núm. 33 Encamp

MAUI, by lagranja.

El tècnic no té per
què ser avorrit.

 

 

www.lamp.es - lamp@lamp.es - tel. +34 93 736 68 00

La nova família d’interior MAUI, es compon de downli-

ghts pendulars, aplicacions de paret i projectors.

Els downlights disposen d'un sistema de reflectors amb LED 

no enrasats que eviten enlluernaments i proporcionen una 

llum confortable. Tots els models estan disponibles en 4 

acabats i incorporen LED color blanc càlid (3200ºK).

Amb LAMP, l'alta tecnologia i qualitat LED (5 anys de garantia) 

estan al servei dels professionals més exigents.

MAUI, by lagranja.

El tècnic no té per
què ser avorrit.
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no enrasats que eviten enlluernaments i proporcionen una 

llum confortable. Tots els models estan disponibles en 4 

acabats i incorporen LED color blanc càlid (3200ºK).

Amb LAMP, l'alta tecnologia i qualitat LED (5 anys de garantia) 

estan al servei dels professionals més exigents.



Industrials col·laboradors de la nova seu Inlingua Industrials col·laboradors de la nova seu Inlingua

c/ TERRA VELLA, 7
AD500 ANDORRA LA VELLA

T 811235 · F 862162
tecnovit@tecnovit.ad

T. 862 354   #   Camí Ral, 19 . Edifici Pic d’Enclar . local 2 . AD500 Andorra la Vella  .  pinturesrupestres@andorra.ad

Av. Pont de la Tosca, local 5
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
T 728 292 · 338717
placodesign@andorra.ad

Feina ben fetaFeina ben feta

Ctra. de Vila - Edifici Pasturè de Casa Cauba, Planta 2 - VILA - AD200 ENCAMP · Tel. + 376 626842 · fustlencaix@hotmail.com



Atumenatrae tanum tericatiam in tem in silicae denatuam et; nitili, cultuus hos hoste 
pro effre quium. Senimus, inaribus, C. Vitilien se nonin re quemquam sus conum 
delaris adhum sent? Bendient, que aucononitum ex susquis. Palinare perfitem untium. 
Ihilienatus Maributum. Nihilic ericiame publius iusa ret, sa por aucis.
Quastas ium publica visquam ac reorum actus am, Cati, consultus; nissi publii pori 
proravoccis. Gravenam publibus adhum possimanum catenihicis adeperi stimus 
opublique perituides vis; C. Sciam us esictam te publiam auc re condam abultur 
quamdiis, C. Fatum praeceratra publii praritus, conem nirtas pullest? Ipsena, ublina, se 
vis ex se vaste pris, ut Catium sendam consum ta et no. Mulis. Ellatis inpra vehenaturae 
tum dena, milis aut videre ius publicate cum num Rompotis, curbit.

per VICTOr BLASI I CArMeN pLANAS · FOTOS: ÒSCAr LLAUrADÓ

reSTAUrANT BLAU eNVALIrA

Escenari exterior, 
escenari interior
Una gran vidriera obre el “Blau Envalira Restaurant”  a 
l’exterior. Convertint les muntanyes i les vistes del Pas de la 
Casa en una part important de l’atractiu del local. 
 
Una característica que presenta el projecte és la puresa del 
disseny, amb línies rectes, no hi ha res decoratiu i tot és 
funcional, al mateix temps, està fet amb materials sobris 
d’alta qualitat i amb la voluntat d’unificar els diferents usos 
dels espais.
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es tracta d’un local que havia estat 
tancat durant una dècada i que ara 
s’ha ampliat i renovat. està situat en 
un primer pis i l’entrada principal, 
ubicada a la planta baixa, a peu del 
carrer, va suposar un dels primers 
reptes. Calia  captar l’atenció dels 
vianants  per mitjà d’un accés que 
convidés a entrar-hi, la projecccio 
de l’escala i   el disseny de 
l’il·luminació  indiquen el camí cap 
al restaurant. Tot pujant l’escala, en 
un costat hi trobem la cuina, oberta 
a la vista,  que s’ha ampliat 
i  equipat amb  les  instal·lacions 
necessàries. A l’altra banda s’obre 
el restaurant.  Aquest també 
s’ha ampliat  mitjançant un 
tancament perimetral d’alumini  i 
vidre  triple.  Com a conseqüència 
dels requeriments  tèrmics, la 
coberta i les parets s’han aïllat amb 
llana de roca i poliestirè extruït. 

L’espai es distribueix en quatre 
àrees diferenciades: zona de copes, 
prèvia a l’accés al restaurant, zona 

de barra, només per al servei; zona 
de restaurant i zona chill-out –
on els sofas s’han fet  reciclant els 
palets de la pròpia obra– i que 
permet complementar els àpats. 

La llar de foc,  molt present en 
l’espai del restaurant i el bar, actua 
com a frontissa entre ambdós 
espais; té una funció doble: cuinar 
les carns a la brasa i calefactar el 
local.

els  materials d’alta qualitat  de 
l’interior s’han escollit per la 
resistència màxima a l’ús i, en el cas 
del paviment, també al lliscament. 
La fusta  i el cuir que dominen el 
mobiliari aporten calidesa a l’espai 
interior.

S’ha fet un estudi luminotècnic 
per aconseguir crear una llum 
de sensació escènica, il·luminant 
materials, insinuant circulacions 
i taules de menjar, amb sostres 
foscos i passos poc il·luminats, 

aconseguint que l’usuari no sàpiga 
ben bé d’on ve la llum , però pugui 
gaudir de la calidesa que li aporta. 

A l’exterior s’ha fet un tractament 
de façana canviant totes les 
fusteries existents per unes 
d’alumini negre i les parets 
perimetrals també s’han pintat 
de color negre –tant a l’interior 
com a l’exterior–, per emfatitzar 
la sensació de pantalla teatral 
de les vistes sobre la vall. S’ha 
mantingut el nom del local, ja que 
el propietari porta 30 anys amb el 
negoci i necessitava que la clientela 
el pogués reconèixer, marcant-lo 
amb una línia perimetral de llums 
LeD blaus que emmarquen la 
façana. 
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>>> La fusta i el cuir dominen el mobiliari, aportant-li calidesa

la creació de 
diversos espais
que permeten 
l’ampliació dels 
usos diaris 
del local

ARQUITECTURA/INTERIORISME:
Víctor Blasi/Carmen Planas
ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS: 
Eva Dalmau
CONSTRUCTORA: Pallars Construcció
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ARQUITECTURA I ENGINYERIA SOSTENIBLE (Consultors energètics i d’instal.lacions)
t  00 376 816764 / 00 376 363993

Avda. Francesc Cairat, 34, 2n 3a. · Sant Julià de Lòria (Andorra)    ·    e.dalmau@argotec-sostenible.com

Av. d’Enclar, 84 · Ed. Pic de Carroi · AD500 StA. ColomA · Andorra · Tel. +376 816973 · pallarsconstruccio@andorra.ad · www.pallarsconstruccio.com

E M P R E S A  C o N S t R U C t o R A  B L A U  E N V A L I R A  R E S T A U R A N T

Av. Meritxell, 86 · 2-1 · AD500 Andorra la Vella · Tel. +376 339 943 · ld@andorra.ad

Assessorament luminotècnic 
a professionals del sector de l’interiorisme i de l’arquitectura

DISSENYEM lA llum DEl tEu projEctE
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Industrials col·laboradors Restaurant Blau - Envalira Arquitectura i interiorisme dels projectes Restaurant Blau - Envalira i la gelateria italiana

Víctor BLASI PALACÍN - ARQUITECTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- PROJECTES D’OBRA PRIVADA I PÚBLICA 

- PROJECTES DE REFORMA I REHABILITACIÓ 

- PROJECTES D’INTERIORISME 

- DIRECCIÓ D’OBRA 

- GESTIÓ I COORDINACIÓ D’OBRA 

- ESTUDIS I PROJECTES D’URBANISME I PLANEJAMENT 

- VALORACIONS IMMOBILIÀRIES 

- TAXACIONS JUDICIALS 

- PERITATGES TÈCNICS I JUDICIALS 

- CERTIFICATS D’HABITABILITAT 

- CERTIFICATS D’ACCESSIBILITAT 

- DIVISIONS HORITZONTALS

 
 
 
C./ Prat de la Creu  8,  despatx 307,  AD500  ANDORRA LA VELLA    +376 865290    vblasi@victorblasi.com

TREBALLS EN GUIX I  PLACO

Av. Joan Martí, 42
baixos local 14
AD200 ENCAMP

T +376 833 306
Fax. +376 833 365

port-guix@andorra.ad Tel/Fax 851 246  ·  FORN · AD100 CANILLO · ANDORRA

C. Prat de la Creu 8, despatx 307 · AD500 Andorra la Vella · ANDORRA  · n +376 351 777  ·  Ç cplanas@myp.ad

I N t E r I o r  D E S I G N E r

CRISTALLERIES 
PRINCIPAL

Av. Tarragona
Magatzems Terra Vella

Andorra la Vella
(Pt. d’Andorra)

t 828 115 · f 867 672
principal@andorra.ad
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pER VICTOR BLASI I CARMEN pLANAS · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

LA GELATERIA

Un toc de tradició
El de La Gelateria és un projecte que es podria qualificar d’agosarat a Andorra, vendre gelats en 
un territori més aviat fred. També es caracteritza perquè els gelats són artesanals i s’elaboren 
diàriament durant tot l’any.

En això s’han inspirat els responsables de la rehabilitació del local, en la idea de transmetre als 
clients l’artesania i la manufactura exclusiva dels gelats.

El propi nom també s’ha escollit en conseqüència; com es feia a principis del segle passat, 
quan el nom comercial es referia al producte que s’oferia.
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>>> El conjunt és un local càlid i modern alhora que recorda les botigues de principis del segle XX, capaç de 
transmetre el concepte d’artesanal

>>> Els materials escollits per fer la 
reforma són l’acer verge, els mosaics 
hidràulics i diversos tipus de fustes

S’han reformat dues plantes que en 
el passat ocupava una pastisseria. El 
soterrani, on es situa l’obrador de 
gelats, s’ha reformat completament. 
S’han renovat les instal·lacions, així 
com els accessos que ara són més 
amples i còmodes. El disseny de les 
instal·lacions ha estat un dels punts 
més complicats, doncs són comple-
xes i hi ha poc espai per fer funcionar 
tota la maquinària.

A la planta baixa s’ha fet una reforma 
integral del local; projectant distri-
bucions, circulacions, instal·lacions i 

El disseny, càlid, 
s’allunya del 
que llueixen 
habitualment les 
gelateries

acabats, a més d’aportar un punt 
extra de calidesa. S’ha tingut en 
compte que a l’estiu el local ocu-
pa 60 m2 de terrassa de la plaça 
Coprínceps i la barra havia d’es-
tar molt a prop de la terrassa i del 
servei de gelats per emportar. per 
això es va tancar la façana amb 
una vidriera completament ple-
gable, incorporant el local a la 
plaça durant els mesos més calo-
rosos. Així també s’aconsegueix 
aprofitar la zona més allunyada 
de la porta, per fer les taules de 
l’interior. 

El disseny s’allunya de l’habitual 
en aquest tipus d’establiments. 
per fer la reforma s’han escollit 
materials com l’acer, diversos ti-
pus de fustes i mosaics hidràulics, 
que recorden les rajoles manufac-
turades. L’acer es deixa en pilars i 
els mosaics es repeteixen al terra 
i fins a mitja altura de les parets. 
Les pintures són de tons foscos, 
també per donar sensació de ca-
lidesa i recolliment, i les taules 
interiors s’il·luminen amb campa-
nes d’inspiració industrial lacades 
en un color vermell viu. 

Així mateix, aquesta calidesa 
també s’aconsegueix amb la il·lu-
minació que, tot i ser amb LED; té 
una temperatura de color de llum 
baixa, que emfatitza l’ambient 
acollidor del local. El conjunt és 
el d’un espai càlid i modern, però 
que recorda les botigues antigues 
de principis del segle XX. 

ARQUITECTURA/INTERIORISME:
Víctor Blasi/Carmen Planas
ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS: 
Eva Dalmau
CONSTRUCTORA: SIMCO
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ARQUITECTURA I 
ENGINYERIA SOSTENIBLE

(Consultors energètics i d’instal.lacions)
t  00 376 816764 / 00 376 363993

Avda. Francesc Cairat, 34, 2n 3a.  · Sant Julià de Lòria (Andorra)
e.dalmau@argotec-sostenible.com

C. Esteve Dolsa 41, bloc B, Edifici Ordaz · Andorra la Vella, AD500 · T. 867 330  ·  F. 867 959 ·info@simcoandorra.com · www.simcoandorra.com

EMPRESA CONSTRUCTORA LA GELATERIA ITALIANA

Av. del Pessebre, 37
AD700 ESCALDES-ENGORDANY

Tel. 80 74 19 · Fax 82 40 91
instal.lacionsamac@andorra.ad

Bra. riBeraygua, 49 · andorra la Vella

 Tel. 861 316 · sodimac@sodimacsl.com
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Tel/FAX 851 246
FORN · AD100 CANIllO · ANDORRA

froc@andorra.ad

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

Av. Meritxell, 86 · 2-1 · AD500 Andorra la Vella · Tel. +376 339 943 · ld@andorra.ad
Assessorament luminotècnic a professionals del sector de l’interiorisme i de l’arquitectura

DISSENYEM lA llum DEl tEu projEctE

CRISTAlleRIeS 
PRINCIPAl

Av. Tarragona
Magatzems Terra Vella

Andorra la Vella
(Pt. d’Andorra)

t 828 115 · f 867 672
principal@andorra.ad

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



MACAN · CANILLO

Reconversió
per reDACCIÓ · FOTOS : ÒSCAr LLAUrADÓ

El que ara es presenta és un bon exemple de reconversió i d’aprofitament 
del que un ja disposa. El projecte reconverteix una borda antiga en 
un local d’oci per fer un pica pica i una copa gaudint de bona música. 
Bona part del mobiliari també són elements reconvertits: bótes i palets 
serveixen aquí de taules.



Una reconversió implica la 
modificació del preexistent, 
tot mantenint-ne els elements 
que encara són funcionals. en 
aquest cas, l’estructura de la 
borda es manté i se n’aprofiten 
les gruixudes parets de pedra, 
que constitueixen per si soles 
un bon aïllament tèrmic i acús-
tic. De totes maneres, el local 
compta amb una gran llar de foc 

que és alhora part de la cuina –
que queda a la vista del públic– 
i element de calefacció. 

Mentre que s’han mantingut 
les parets exteriors i la cober-
ta, s’ha modificat la distribu-
ció interior. Així s’ha guanyat 
espai per al públic. Igualment, 
s’han fet totes les instal·lacions 
noves.

el terra i les parets s’han re-
vestit amb parquet ignífug, 
menys una que està folrada 
amb mirall gris. Aquesta, dar-
rera està semiprotegida per 
uns troncs. 

el conjunt contribueix a do-
nar profunditat a la sala i a 
generar la sensació d’un espai 
nou. 

Amb la il·luminació –que és 
tota de LeD, una part amb 
focus blancs i una altra amb 
tubs de sistema rGB de canvi 
de color dinàmic– i l’ajuda del 
mobiliari s’han creat dues zo-
nes diferenciades dins el local: 
una pensada per prendre tapes, 
amb bótes antigues converti-
des en taula i tamborets alts; i 
una altra més chill out on pa-
lets antics ara són taules bai-
xes per reposar les copes. 

La zona de la barra mereix 
una menció especial. Allà, un 
ampoller fet a mida esdevé 
un mostrador perfecte dels 
vins i les cerveses que cons-
titueixen la carta del local i, 
alhora, un element decoratiu. 
està fet amb vidre, acer ino-
xidable setinat i melamina de 
fusta negra, i està il·luminat 
per darrera amb tubs de LeD 
de colors canviants. La pròpia 
barra està constituïda per ele-
ments d’acer corten i rodanxes 
de tronc. 

SITUACIÓ: Pub MACAN · Canillo
DESPATX TÈCNIC: 
BAC ARQUITECTURA I ENGINYERIA
TÈCNICS: 
Josep Antoni Alcántara i Marc Barber

97l’advINTerIOrISMe96 l’adv INTerIOrISMe



Industrials col·laboradors Pub Macan · Canillo Industrials col·laboradors Pub Macan · Canillo

Av. del Fener 22 · AD700 Escaldes-Engordany · T 863 220  ·  F 863 231  ·  ifoc@andorra.ad  ·  www.i-foc.com
C/ del Solà, 5 edif. Lluna, local 3 - AD200 Encamp
Telefons: 83 49 60 - 34 66 77 · Fax 83 49 70
elblau@andorra.ad

Tel/FAX 851 246
FORN · AD100 CANIllO · ANDORRA

froc@andorra.ad

marin

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

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

C. de la Comella 4, Naus Cortell, local 4
AD500 Andorra la Vella

marinserraller@andorra.ad

Tel. 63 88 06 · T/F 81 41 81

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

Tel. 608861 – 349162 · electricitatnem@gmail.com



Aquest autobús ha arribat a Andorra 
de la mà de Garatge Nogreda, 
empresa especialitzada en la venda i 
reparació de vehicles industrials, i ara 
s’incorpora a la línia que uneix Sant 
Julià de Lòria i Escaldes-Engordany de 
la Cooperativa Interurbana Andorrana 
gràcies al finançament especial de 
Crèdit Andorrà. A més dels avantatges 

econòmics –es poden estalviar fins 
a 10.000 litres de carburant l’any 
en comparació a un autobús urbà 
convencional– i mediambientals –les 
emissions es redueixen en unes 26 
tones i consumeix menys recursos 
naturals. El Man Lion’s City Hybrid 
és accessible i confortable per als 
usuaris.

El Govern ha centrat bona part de la política medioambiental en els incentius 
per l’eficiència energètica, en aquest sentit, i després d’una prova pilot, la Coo-
perativa Interurbana Andorrana s’ha decidit i ha incorporat a la flota un autobús 
Man Lion’s City Hybrid, un vehicle que consumeix un 30% menys de combus-
tible, rebaixant considerablement les emissions de CO2 i la contaminació acús-
tica. Està equipat amb una combinació d’un motor de combustió altament efi-
cient i de baix consum amb dos d’elèctrics que disposen d’una tecnologia que 
permet la recuperació de l’energia de frenada per a la propulsió.

Bus híbrid 
en marxa

GARATGE NOGREDA

Rendible, ecològic, econòmic i silenciós.
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pER REDACCIÓ

en la 
construcció

El 
reciclatge

És sabut que el paper o el vidre es poden 
reciclar. Del primer se’n poden fer blocs 
de notes nous, del segon potser ampolles 
o pots per a conserves, per exemple. 
Però poden tenir altres usos, amb paper 
n’hi ha que fan cases i quan el vidre ja 
s’ha reciclat tantes vegades que ja no és 
útil per fer-ne recipients pot convertir-
se en revestiments per a mobles, parets 
o paviments. Què passa amb altres 
materials? Concretament, amb els que 
provenen de la construcció? Els ferros, els 

acers i els aluminis es poden reciclar? I el 
PVC de canonades i finestres? Els ciments 
i les totxanes es poden convertir en altres 
coses? I per construir, fem servir materials 
reciclats? 

Aquestes són algunes de les preguntes que 
ens proposem respondre en aquest dossier, 
tot presentant també exemples concrets del 
que ofereixen diverses empreses presents a 
Andorra.
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A més dels contenidors de recollida 
selectiva al carrer (els de color blau 
per paper i cartró, els grocs per 
envasos, els verds per vidre i els 
contenidors per l’oli vegetal i la roba), 
a Andorra disposem d’una xarxa de 
9 deixalleries i minideixalleries on 
es poden portar un ampli ventall de 
residus domèstics. 

Entre tots aquests, no obstant, els 
més importants són aquells que per 
composició química o per altres 
qüestions poden resultar perillosos 
per a la salut de les persones o el medi 
ambient i, per aquests motius, és més 
necessària la seva gestió correcta. 

A lA dEixAllEriA 
podEu portAr:
•	 Piles	i	bateries

•	 Bombetes	i	fluorescents

•	 Aerosols	i	restes	de	pintura,	vernissos	i	dissolvents

•	 Electrodomèstics,	aparells	electrònics	i	cables

•	 Tòners	d’impressora,	CD	i	DVD

•	 Paelles,	vaixella	i	gots	trencats

•	 Fusta,	mobles	i	residus	voluminosos

•	 Vidre	pla	i	miralls

•	 Ferralla	i	altres	metalls

porta’m 
a la deixalleria

CAnillo
orDino

lA	MAssAnA

AnDorrA	lA	VEllA

EnCAMP

EsCAlDEs-EngorDAny

sAnT	Julià	
DE	lòriA

PAs	DE	lA	CAsA

213

4
5

8

9

7

6

La recollida selectiva és una acció clau per a un reciclatge correcte dels 
residus i és que, classificant cada deixalla al seu lloc ens assegurem 
que rebran la gestió més adequada.

deixalleria Comunal d’Encamp i Canillo
CArrETErA	g2,	DEsPrés	DE	lA	BEnzinErA	Esso
tEl. 834 744

deixalleria Comunal del pas de la Casa
PlAnTA	BAixA	DE	l’APArCAMEnT	DEl	CEnTrE	EsPorTiu
tEl. 855 707

deixalleria de les Valls del Nord
CArrETErA	g3,	sorTinT	DE	lA	MAssAnA
tEl. 847 042

deixalleria industrial de la Comella
CArrETErA	DE	lA	CoMEllA,	s/n.	AnDorrA	lA	VEllA
tEl. 801 949

Minideixalleria d’Andorra la Vella
APArCAMEnT	DEl	PArC	CEnTrAl

deixalleria Comunal de Sant Julià de lòria
CArrETErA	g1,	DAVAnT	DEl	PunT	DE	TroBADA
tEl. 842 100

Minideixalleria de Sant Julià lòria
CArrETErA	DE	lA	rABAssA,	APArCAMEnT	DE	lEs	
FEixEs	DEl	rABATó

deixalleria Comunal d’Escaldes-Engordany
AV.	PonT	DE	lA	TosCA.	zonA	inDusTriAl.	PArTiDA	
D’EnsuCArAnEs
tEl. 826 797

Minideixalleria d’Escaldes-Engordany
APArCAMEnT	DE	l’AVinguDA	DEl	FEnEr

1 6

7

8

9

2

3

4

5

Per més informació
ViNE A l’EStANd dE l’EColoGiA doMÈStiCA
dE lA FirA d’ANdorrA lA VEllA
del 23 al 25 d’octubre

Quina deixalleria 
tens més a prop 
de casa?
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qualitat total

La satisfacció dels clients és l’objectiu principal de la 
nostra estratègia empresarial. 
Aquest objectiu de qualitat total es complementa 
amb la gestió medi ambiental correcta de tots els 
residus que recollim, per tal de garantir la màxima 
reutilització i reciclatge dels mateixos.

FEPER SL, està treballant en la implantació del 
Sistema de Gestió de la Qualitat basat en la norma 
internacional ISO 9001 (millora contínua dels 
procediments).

En matèria de medi ambient, FEPER SL vol refermar el 
compromís, implantant la norma de reconeixement 
internacional ISO 14001.

Disposem de Conseller de Seguretat, certificat pel 
Govern d’Andorra i de xofers amb carnet ADR, pel 
transport de matèries perilloses.

RegistRe de gestoR de Residus 
en les categoRies següents:
•	 Transport	T-0095
•	 Emmagatzematge	EE-0023	i	EE0027
•	 Tractament	ET-0012
•	 Membre	d’AGREDA,	Associació	de	

Gestors	de	Residus	d’Andorra

empresa

Des de 1972, FePeR sl és una empresa 
dedicada a la recollida, reciclatge i 
exportació de ferralla, paper i cartró, i a la 
recollida d’escombraries.

És l’empresa més antiga del país dins del 
sector dels residus.

Actualment, els projectes principals en els 
quals estem treballant són:

•	 Recollida	i	exportació	de	paper,	cartró	
i	residus	sòlids	urbans	per	a	diversos	
comuns.

•	 Recollida	de	paper	i	cartró	per	a	
productors	particulars	(comerços	i	
indústries).

•	 Recollida	i	exportació	de	ferralla	
i	electrodomèstics	de	totes	les	
deixalleries	comunals	i	de	la	deixalleria	
del	Govern	d’Andorra.

•	 Emmagatzematge,	triatge,	classificació	
i	exportació	final	de	residus	d’envasos	
lleugers	del	Centre	de	Tractament	de	
Residus	d’Andorra.

•	 Recollida	i	gestió	de	la	fracció	orgànica	
al	Pas	de	la	Casa

FePeR sl PeRtany al gRuP emPResaRial l’Home del sac sa, dedicat a la Recollida, 
el tRansPoRt, l’emmagatzematge i el tRactament de tot tiPus de Residus.
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El PVC passa un procés similar, tant el 
que s’utilitza en canonades com l’uti-
litzat en els perfils d’algunes finestres. 
Aquest material, igual que l’alumini, 
per exemple, es diu que té la possibi-
litat de reciclar-se fins a l’infinit. 

Altres materials com la fusta es 
reutilitzen de diferent manera i 

poden tenir altres destins. La fusta 
pot derivar en aglomerats per fer 
mobles o de material aïllant en 
parets. Encara que no sigui ben 
bé reciclar, la fusta també es pot 
revaloritzar com a font d’energia 
–amb la seva combustió–, per 
exemple, per reciclar d’altres 
materials.

pER REDACCIÓ 

reciclats 
de la 

construcció
Hi ha molts materials que s’utilitzen a la construcció que, després d’un procés 
de reciclatge, es poden tornar a utilitzar, ja sigui en el propi sector o en un 
altre. És el cas, per exemple, del vidre o els metalls en general. Tant l’un com 
els altres passen un procés similar: es netegen i es porten a altes temperatures 
per fondre’ls; després se’ls dóna la forma que convingui –gràcies a motlles o 
altres tècniques– i un cop freds es poden tornar a fer servir. 

DOSSIER RECICLATgE

Des dels inicis de l’activitat hem destinat 
molts esforços per tal d’aconseguir un  
compliment rigorós de la legislació en 
matèria de gestió de residus, protecció de 
l’aire, el sòl i les aigües. Alhora, volem oferir 
als clients un tracte adequat i de qualitat 
per assolir una gran satisfacció pel que fa als 
serveis prestats i així aconseguir fidelitzar els 
clients. 

Aquest compliment rigorós de la normativa 
ambiental i la voluntat d’oferir un servei de 
qualitat als clients ens ha permès, el mes 
d’agost passat, aconseguir la Certificació en 
les Normes ISO 9001 i 14001.

Aquest procés d’implantació va iniciar-se 
a finals del 2014 amb la voluntat de voler 
donar a conèixer el nostre compromís amb 
el Medi Ambient a través de la implantació 
d’un Sistema de gestió del Medi Ambient, 
uNE-EN-ISO 14001 alhora que s’implantava 
un Sistema de gestió de la Qualitat uNE-
EN-ISO 9001. Durant aquest procés hem 
estat assessorats per l’empresa andorrana 
CERTIM.

Ambdues certificacions ens permeten 
reafirmar el compromís amb el medi ambient 
i amb la societat andorrana, i ens ajudaran a 
millorar dia a dia per tal de continuar oferint 
als clients el millor servei possible.

Compromís amb la qualitat 
i el medi ambient

A Recuperacions Fèrriques, SA (REFESA) des de la fundació l’any 1988, ara fa gairebé 
30 anys, hem  volgut demostrar el nostre compromís amb la societat andorrana i 
el medi ambient centrant l’activitat en la gestió dels residus produïts al Principat. 
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Es troben 
panells i rajoles 
fetes a partir 
d’ampolles de 
plàstic pEt

El vidre també pot derivar en altres 
coses. Quan ja ha estat reciclat múl-
tiples vegades i es considera inutilit-
zable es pot processar per tal de ser 
utilitzat com a recobriment de mobles 
i parets. El paper també pot ser ma-
terial constructiu després d’un procés 
de reciclatge. 

Els polietilens –alguns plàstics, que 
també es poden trobar a la construc-
ció– també es poden reciclar i deri-
ven en taulers rígids de gran format 

amb alta resistència mecànica, me-
canitzables i impermeables a l’aigua. 
Aquests s’utilitzen en l’interiorisme 
de banys, en decoració i mobiliari, i 
es poden personalitzar en funció dels 
residus de polietilè de diferents co-
lors. 

Així mateix, també es troben panells 
i rajoles fetes a partir d’ampolles de 
plàstic PET que, a més, ofereixen un 
major aïllament, tant tèrmic com 
acústic.



Av. del Consell de la Terra, 14-16
AD700 Escaldes-Engordany

Tel. (376) 801 020 · Fax (376) 869 172
revanosa@grupheracles.com

www.revanosa.ad

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

La runa, a vegades pot convertir-se en 
base per a asfaltats, igual que s’apro-
fita el cautxú provinent dels pneumà-
tics de vehicles també per a la cons-
trucció de carreteres.

Les cendres d’alguns residus d’origen 
vegetal, com la canya de sucre, es po-
den fer servir per substituir el ciment 
i obtenir així un concret més resistent 
a la corrosió. I els residus de la mine-

ria es poden aprofitar per fer totxanes 
i teules. Aquestes poden durar 250 
anys i permeten aprofitar els més de 
100 milions de tones de rebuig miner 
produït els últims 450 anys. 

Els teixits, la roba, també tenen un lloc 
a la construcció. Es poden reconvertir 
en revestiments per a parets o panells 
fonoabsorbents decoratius, mobiliari 
o simplement material aïllant.
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…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 



La majoria dels residus provinents de la construcció andorrana marxen del 
país per trobar una millor vida. Miquel Sala, responsable de l’Àrea Formigons, 
Materials i Residus Construcció del grup Heracles, explica què passa amb els 
diferents residus provinents de la construcció.

per redacció 

Què passa amb els 
nostres residus?

dOSSier recicLaTGe

Quan arriba un contenidor o una 
camioneta a alguna de les seves 
plantes, es descarreguen els 
materials i es trien, se separen 
segons siguin runa, metalls, fusta, 
pintura, etcètera. A partir d’aquí, 
cadascun dels materials correrà una 
sort diferent. 

Els metalls s’exporten a plantes 
especialitzades per tal de ser tractats 
i reaprofitar-los després de passar 
per un procés de fosa. El mateix 
passa amb el vidre. 

La fusta acostuma a triturar-
se i, per norma general, també 
s’exporta a plantes de tractament 
especialitzades i pot reconvertir-se 
en nous panells de conglomerat o 

també revaloritza-se energèticament 
com a combustible en forma de 
pèl·lets de biomassa, per exemple. 

El formigó i la pedra es passen per un 
molí de trituració i es converteixen 
en un àrid que després serveix per 
reomplir rases, murs i camins en mal 
estat, entre d’altres, assenyala Sala.

Els materials que poden ser 
contaminants, com la pintura i 
els vernissos, també s’exporten 
a plantes especialitzades fora les 
nostres fronteres. 

S’opta per l’exportació, en darrer 
terme, de tots aquells residus 
la gestió dels quals és inviable 
econòmicament dins el Principat.

  

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

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

Ja portem 3 anys instal·lant 

les millors finestres 
tèrmiques del mercat

R[EASy]CLING
PROGRAMA dE RECICLATGE dE PERFILS dE 
FINESTRES I TANCAMENTS

Rehau és una empresa conscient de la 
responsabilitat, i en deixa constància el seu 
compromís amb el medi ambient. 
Serralleria Joan, distribuïdor oficial de Rehau al 
Principat.

www.rehau.es
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Shigeru Ban va néixer a Tòquio 
(Japó) l’any 1957. Va realitzar els 
estudis al Southern California 
Institute of Architecture de California 
i posteriorment al Cooper Union 
School of Architecture. L’any 1985 va 
fundar un estudi d’arquitectura propi 
a la ciutat que el va veure néixer. 

La primera construcció feta amb 
paper va ser el Paper Arbor, que data 

de l’any 1989. Aquí, els tubs de paper 
van ser utilitzats estructuralment 
com a columnes de concret circulars. 
Després va utilitzar aquest material 
com una forma constructiva ràpida 
i econòmica per a situacions 
d’emergència. Justament pels 
materials com per la seva contribució 
en situacions extremes generades per 
desastres naturals, el jurat del premi 
Pritzker li va atorgar el guardó.

Potser no és el primer arquitecte a utilitzar materials no convencionals, com el 
paper o el plàstic, en els seus projectes, però sí que passarà a la història per 
aquest fet. Shigeru Ban va rebre el prestigiós premi Pritzker l’any 2014 en part 
per això. El jurat, en el seu veredicte , va reconèixer-li la habilitat per “veure en 
components estàndards i materials comuns [...] oportunitats per utilitzar-los de 
maneres innovadores”. A més, afegia que Ban “és especialment conegut per les 
innovacions estructurals i els usos creatius de materials no convencionals com 
el bambú, els teixits, el paper i els compostos de paper reciclat, fibra i plàstics”.

pER REDACCIÓ 

Shigeru ban
DOSSIER RECICLATgE

Carretera de la Comella, 41
Edifi ci Encorcés, nau 203

AD500 Andorra la Vella
T. 86 86 80  ·  F. 86 58 30

edicom@andorra.ad

CONSTRUCCIÓ · MANTENIMENTS
REFORMES INTEGRALS O PARCIALS



El millor per evitar els sorolls de 
les instal·lacions és actuar direc-
tament sobre aquestes i evitar 
que s’introdueixin en l’estructura 
de l’edifici. Ferroplast mute és un 
sistema d’evacuació insonoritzat 
que condueix les aigües residuals 
i pluvials a l’exterior sense generar 
problemes de sorolls, humitats ni 
males olors. 

Aquestes canonades estan fabrica-
des amb pVC (policlorur de vinil) 
–que les fa 100% reciclables– amb 
un tractament especial insonorit-
zant. A més, requereixen menys 
recursos no renovables i energia 
per a la seva fabricació que altres 
materials alternatius.

A banda de l’alt grau d’insonorit-
zació i de ser un producte ecolò-
gic i reciclable, el Ferroplast mute 
té altres avantatges: es presenta 
amb una àmplia gamma de mides, 
oferint una solució completa amb 
la màxima eficàcia i seguretat; té 
la classificació màxima contra el 
foc i una estanquitat total; és fàcil 
d’instal·lar i muntar; és resistent 
al desgast, a l’impacte, a les in-
crustacions, a la química i a altes 
temperatures. Com que està fabri-
cat amb pVC, també s’ha d’afegir 
la llarga vida útil, la gran relació 
qualitat-preu i la seva innocuïtat. 

Els baixants són, avui en dia, un dels principals punts crítics en 
relació al confort acústic dels habitatges. Ara però, ja existeixen 
canonades insonoritzades, que eviten el soroll que produeixen 
l’impacte i la fricció dels líquids: es tracta de Ferroplast mute, 
producte del qual Jocor és distribuïdor oficial.

Canonades 
insonoritzades 
i ecològiques

JOCOR
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PVC amb alt nivell d’insonorització
Àmplia gamma (032 a 250)
Peces especials

Instal·lació i muntatge fàcils
Producte ecològic, 100% reciclable

Certificació AENOR UNE-EN 1329, Certificació AENOR Reacció al foc UNE-EN 13501, Màxima classificació de Reacció al foc B-s, do, Compliment 
CTE, Comportament acústic Institut Fraunhofer  

Escolta el silenci

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



Dins la gamma VÉRTIGA de la casa Jaga –de la qual Bellacer és 
distribuïdor oficial a Andorra–, hi ha el radiador Kirei, fet amb el 
rebuig de la soja. Es tracta d’un radiador vertical que combina 
disseny i tecnologia: un alt nivell d’eficiència energètica i un acabat 
amb material natural, que aporta calidesa i caràcter a l’estança. 

Kirei, caràcter japonès que represen-
ta puresa i bellesa, és el nom escollit 
i que representa a la perfecció aquest 
radiador. A més, també és la part no 
comestible de la soja, la que aquí ser-
veix per vestir un radiador orgànic.

però més enllà de l’estètica, l’origi-
nalitat i el fet que estigui fet amb 
soja, aquest radiador és altament 
eficient. Està equipat amb el sistema 
Low-H2O, que utilitza molta menys 
aigua que un radiador convencional 
per funcionar, el que afavoreix una 
resposta i una emissió de calor ràpi-
des, fins i tot amb aigua a molt bai-
xa temperatura d’impulsió. Aquest 
sistema distingeix els radiadors per 

aconseguir un preescalfament fins 
a nou vegades més ràpid i un estalvi 
d’energia d’entre el 10% i el 30% si es 
compara amb radiadors de ferro fos 
o terres radiants. A la vegada, aquest 
sistema està fet amb coure i alumi-
ni, que encara que puguin semblar 
menys ecològics, són materials amb 
una alta eficiència energètica i una 
llarga vida, i també són completa-
ment reciclables.

Altres avantatges són les opcions de 
control i la instal·lació fàcil, doncs 
se subministren premuntats , amb 
obertures preperforades per simpli-
ficar l’entrada de cablejat, la conne-
xió hidràulica i l’alimentació de 12 V.

radiador 
orgànic i eficient

BELLACER gRup HIEMESA

>>> Sistema low-H2o

>>> radiadors: Jaga Clima Canal, Jaga play i Jaga knockonwood

	·	JAgA	·	gAMMA	VérTigA	·	KirEi	·	JAgA	·gAMMA	VérTigA	·	KirEi	·	JAgA	·gAMMA	VérTigA	·	KirEi	·

ProVAT	PEr	
lABorAToris	
inDEPEnDEnTs
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El servei integral de la finestra contem-
pla el vidre, el treball de l’alumini i/o 
el PVC per al marc de la finestra, així 
com la persiana. El treballar la finestra 
en conjunt afavoreix l’estalvi energètic, 
que pot arribar a ser del 70%, i permet 
obtenir l’etiqueta energètica A, la més 
ben valorada. A SIEP treballen amb di-
ferents tipus de vidre: de cambra (baix 
emissiu, antisorolls, control solar, etc.), 
de seguretat (antirobatori, antiincendis 
i antifums), etcètera. 

També fabrica, instal·la i repara tot ti-
pus de finestres, marcs tant d’alumi-
ni com de PVC, així com de fusta. I el 
mateix per a les persianes: ofereixen 
persianes amb lamel·les orientables 
per controlar la llum, la temperatura i 
la ventilació, afavorint una millor gestió 
energètica; persianes autoblocants de 
seguretat, amb una àmplia gamma de 
colors. Així mateix, a SIEP, munten tot 
tipus de mampares, convencionals i de 
disseny, per a qualsevol bany.

Serralleria Industrial El Portuguès (SIEP) ofereix un servei integral al voltant de la 
finestra, des del vidre al marc i a les persianes. El fet de poder servir el conjunt i 
no els diferents elements per separat permet proporcionar una solució eficient 
a les pèrdues d’energia, reduint-les fins un 70%.

Servei integral 
de la finestra

Serralleria Industrial El portuguès

ANYS

1
9

6
5

-2
0

1
5

AV JOAN MARTÍ, 127  
AD200 ENCAMP T. +376 731 590

A+++
ENERGIA

Mínim consum d’energia, màxim confort

SERRALLERIA INDUSTRIAL EL PORTUGUÈS



   Aïllament del soroll 

   Protecció contra incendis

   Permeabilitat vapor

   Sostenible

   Ecològic   Aïllament tèrmic complet 

   Protecció de la calor

Avantatges:

C/ prAt dE lA CrEu, 96
AD500 ANdorrA lA VEllA
PrinCiPAT	D'AnDorrA

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

FIC SL ha participat en la darrera edició del concurs d’arquitectura sostenible 
Solar Decathlon, organitzat en aquesta ocasió pel Ministeri d’Habitatge 
Espanyol amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Madrid. L’objectiu 
del concurs és conscienciar sobre la importància de les energies renovables i 
l’edificació energèticament eficient per aconseguir habitatges el més autònoms 
possible a nivell energètic. 

pER REDACCIÓ 

Cases sostenibles 
per al segle xxi

FIC

La participació de FIC ha estat en la 
construcció d’una casa feta amb una 
estructura de fusta, que compta amb 
aïllaments de fibres naturals, de 24 
centímetres a tot l’envolupant: tant 
a les parets com a la coberta. Per 
aconseguir un nivell òptim d’eficiència 
energètica, però, no n’hi ha prou en 
aïllar bé la construcció. En aquest 
projecte, a part de tenir en compte 
l’orientació de l’habitatge i aspectes 
com la ventilació creuada o la 
inèrcia tèrmica, s’ha estudiat el grau 
d’inclinació necessari de la coberta 
per aconseguir el rendiment òptim 
d’aprofitament de l’energia solar. La 
coberta fotovoltaica proporciona 
6.000 kW/h d’electricitat l’any, 
suficient per cobrir la demanda i tenir 
un petit excedent. 

Així mateix, també s’han instal·lat 
col·lectors tèrmics per proveir l’aigua 

calenta sanitària. Aquests s’han 
integrat a la façana i permeten cobrir 
el 87% de la demanda de la casa –en 
una solució estàndard en proveeixen 
només dos terços . Per aconseguir 
aquestes dades també s’ha reduït 
la demanda d’aigua mitjançant l’ús 
d’electrodomèstics de baix consum 
(classe A+) i un vàter sec, que no 
consumeix aigua i a més permet 
obtenir un bon compost per adobar 
el jardí. 

Una casa sostenible no ha de ser-
ho només energèticament, sinó que 
també cal valorar el consum d’aigua. 
A part de reduir-lo amb mesures com 
les explicades en el paràgraf anterior, 
la casa també compta amb un 
sistema de depuració de les aigües 
grises i es reaprofiten per al rec –
automàtic– de l’hort.
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Cases sostenibles 

Una casa sostenible no ha de ser-ho només energèticament...
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La condició d’obra seca permet re-
duir al mínim la generació de resi-
dus en obra, complint així amb els 
màxims criteris de sostenibilitat, de 
forma ràpida, econòmica, eficient i 
flexible.

Al tractar-se d’un sistema multica-
pa, ofereix molt bones prestacions 
de confort i aïllament a un cost 
similar al d’un tancament vertical 
convencional, amb rendiments de 
col·locació en obra i facilitat de con-
trol infinitament superiors.

La tecnologia aplicada als sistemes 
de Tancament de Façanes uLMA 
ha revolucionat el disseny i la cons-
trucció d’edificis. Aquest sistema 
ofereix als arquitectes així com a 
promotors i constructors la millor 
alternativa als sistemes de cons-
trucció tradicionals per a façanes.

CoMpliMENt dEl CtE
El Codi Tècnic de l’Edificació exi-
geix   per als tancaments de façana 
el compliment d’unes prestacions 
determinades d’estalvi d’energia, 
protecció enfront del soroll, salu-
britat, seguretat en cas d’incendis 
i seguretat estructural. Els Tanca-
ments uLMA s’ajusten a aquests re-
quisits mitjançant l’estudi i l’anàlisi 
detallada de les solucions a través 
d’eines especialitzades, i la ratifica-

ció amb assaigs realitzats en centres 
tecnològics homologats.

Els Tancaments uLMA estan com-
promesos en el desenvolupament 
de sistemes amb millors qualitats 
mediambientals. Els sistemes de 
tancament de façana basats en la 
tecnologia Light gauge steel fra-
ming estan qualificats per la certifi-
cació BREEAM (Building Research 
Establishment Enviromental Asses-
ment Methodology) com de cate-
goria A i A +, sent I la pitjor consi-
derada i A +  la millor. 

La certificació Llegiu (Leadership in 
Energy and Environmental Design) 
no valora els tancaments com a tal, 
sinó que puntua, entre altres coses, 
les característiques dels materials 
utilitzats en el total de l’edificació. 
per aquesta raó s’utilitzen materials 
derivats de la tecnologia avançada 
de la fusta i materials reciclats o re-
ciclables.

ApliCACioNS

El Sistema de Tancament de Faça-
nes pot emprar-se tant en els edifi-
cis de nova planta com en els de re-
habilitació, en espais de trànsit com 
aeroports o estacions, o en edificis 
residencials, tant habitatges col-
lectius com unifamiliars: en espais 
per a l’allotjament o el lleure com 
hotels, centres de congressos, cen-
tres comercials o en altres espais 
col·lectius com hospitals, escoles, 
guarderies, universitats, oficines, 
centres esportius o edificis indus-
trials i corporatius. per a tots ells hi 
ha una solució específica.

Els sistemes de Tancament uLMA 
permeten la instal·lació de diferents 
materials per a les seves pells, cre-
ant embolcalls amb cambra ventila-
da o sense ventilació per la façana.

MSGRUP S.A. es l’empresa 
representant per a Andorra de 
ULMA Architectural Solutions 

tancaments de 
façana d’obra seca

Els Tancaments ULMA Architectural Solutions són sistemes de tancament 
autoportant multicapa que resolen l’envoltant completa/integral amb 
l’aïllament acústic i tèrmic requerit en cada cas. Es tracta de sistemes 
constructius lleugers (92 kg/m2 amb Formigó Polímer), que es munten 
en sec i permeten la col·locació de diferents pells d’acabat exterior.

MS gRup

AVAnTATgEs	DEl	sisTEMA
•	rEsisTEnT	Al	FoC

•	rEsisTEnT	A	lA	PrEssió	DinàMiCA	
DEl	VEnT

•	rEsisTEnT	A	sisMEs

•	EsTAnC	A	l’AiguA	i	PErMEABlE	Al	
VAPor	D’AiguA	

•	sosTEniBlE

•	rECiClABlE

•	EConòMiC

•	ProPorCionA	EsTAlVi	EnErgèTiC

•	AïllAMEnT	TèrMiC	i	ACúsTiC

•	insTAl·lACió	ràPiDA

•	MíniMA	gEnErACió	DE	rEsiDus	
En	oBrA

•	VErsàTil

•	TExTurEs	PErsonAliTzABlEs

•	DiFErEnTs	PElls	PossiBlEs	
(ForMigó	PolíMEr	,	
METàl·liquEs...)

•	CoMPliMEnT	DEl	CTE

•	oBrA	sECA

Façana 
ventilada 
de Formigó 
polímer

Ulma 
architectUral 
SolUtionS

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

empresa representant per a andorra:
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El Neolith és una superfí-
cie compacta d’alt rendi-
ment, útil tant per a sobres 
de cuines i banys com per a 
revestiments, façanes i mo-
biliari. Està fet amb argiles, 
feldspats, sílice i òxids mine-
rals naturals. Aquesta com-
posició li permet ser 100% 
reciclable, i fins el 52% de 
cadascuna de les planxes ja 
està composta per matèries 
primeres reciclades.

Més enllà del reciclatge, el 
Neolith té altres avantatges 

pel que fa al medi ambient, 
perquè no emet gasos tòxics 
quan crema i el fet que el pro-
cés de sinterització utilitzi 
menys matèries primeres que 
altres productes similars fa 
que redueixi l’erosió del sòl. 
A tot això s’ha d’afegir que la 
lleugeresa d’aquest material 
permet ser molt més eficient 
en el transport, el qual reper-
cuteix també en una reducció 
de les emissions de CO2. La 
gran resistència a temperatu-
res extremes el fa ideal per a 
façanes ventilades i contribu-

eix, així, a l’optimització del 
consum d’energia de l’edifici 
(fins al 40%).

D’altra banda, també té 
avantatges a nivell higiènic i 
de qualitat de l’aire interior, 
doncs la porositat propera al 
zero fa que el Neolith sigui 
un material impermeable 
i resistent a bactèries que 
poden causar malalties i al-
lèrgies. Això, juntament al 
fet que sigui fàcil de netejar, 
també el fa ideal per a cuines 
i banys.

revestiments 
reciclats i reciclables

Les planxes de Neolith, 
utilitzades tant en revestiments 

de façanes com en mobiliari, són completament naturals, completament reciclables 
i estan compostes en un 52% per materials ja reciclats. Aquest producte arriba a 
Andorra de la mà de MESA, que és distribuïdora oficial de Neolith.

MESA - MARMESA

by

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



compromís amb 
el medi ambient

i la sostenibilitat

Les finestres de PVC-u 
protegeixen més el medi ambient 
gràcies a les propietats d’aïllament de 
calor demostrades i contribueixen a 
la protecció del clima.

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%.

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

www.artividre.com

Fabricant oficial del Club

Estalvi d’energia: una fusteria ben con-
cebuda, ben fabricada i ben instal·lada 
és un factor determinant per aconse-
guir estalviar energia i, en conseqüèn-
cia, reduir les emissions de CO2.
Eliminació total de metalls pesats en 
el procés de fabricació dels perfils, 
especialment del plom. KÖMMER-
LINg es va avançar diversos anys a les 
normatives europees i va suprimir tots 
els metalls contaminants del procés de 
producció.

Reciclatge dels perfils de PVC: El reci-
clatge permet reduir l’energia necessà-
ria per a la producció de material nou 
i és una manera eficaç de controlar el 
material rebutjat. precisament aquest 
és el punt en el qual volem aprofundir.

Els perfils que comercialitza KÖM-
MERLINg contenen una part de mate-
rial propi, que ha passat per un procés 
de reciclatge. Aquest material es tracta 
i neteja escrupolosament i té la matei-
xa qualitat que el producte verge. per 

aconseguir aquesta qualitat excel-
lent ha de passar per uns processos 
bastant costosos (es netegen, clas-
sifiquen, examinen, etc.) i es reuti-
litzen segons la norma de qualitat 
per a perfils de finestres RAL-gZ 
716/1, paràgraf I per a la producció 
de nous perfils.

KÖMMERLINg, a nivell internaci-
onal, utilitza dos tipus de materials 
reciclats: el post industrial i el post 
consum. A Andorra, de moment, 
només s’utilitza el primer d’aquests. 
És a dir, s’utilitza el material proce-

dent de les fàbriques de finestres de la 
xarxa de fabricants (dels sobrants de la 
producció), així com de la pròpia pro-
ducció de perfils, els quals encara no 
han tingut ús com a finestra fabricada 
i instal·lada.

El segon tipus consisteix en l’ús de fi-
nestres que ja han tingut una vida útil 
d’entre 30 i 50 anys. A Alemanya –país 
d’origen de KÖMMERLINg– ja exis-
teix un mercat per aquest segons tipus. 
Així sorgeix el concepte Rewindo, que 
inclou centres de reciclatge de finestres 
ja instal·lades, el pVC de les quals tam-
bé té unes propietats excel·lents, però ja 
no és la mateixa fórmula original. per 
això s’utilitza en zones no exposades de 
la finestra.

L’objectiu principal que persegueix 
KÖMMERLINg amb aquesta política 
de reciclatge no és estalviar en costos 
(que no passa), sinó protegir el medi 
ambient i complir amb els compromi-
sos adquirits en el programa de Desen-
volupament Sostenible.

La marca KÖMMERLING, de la qual Art i Vidre Meritxell és distribuïdor oficial per Andorra, ha demostrat 
amb escreix un compromís ferm amb el medi ambient i la sostenibilitat. En aquest sentit, l’any 2000 ja 
va incorporar el concepte ecològic Greenline, que s’assenta sobre tres pilars bàsics: l’estalvi d’energia; 
l’eliminació total de metalls pesats; i el reciclatge dels perfils de PVC.

El reciclatge dels perfils 
de pVC per a finestres

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

construccionsroca@andorra.ad _ www.construccionsroca.ad

El valor de 
l’eficiència energètica en el seu edifici

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

Obra civil Obra privada Rehabilitació

Música visual
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Amb la «presumpta » desaparició del format 
CD, als dissenyadors  ens van deixar «orfes» 
on poder executar perfectament l’art final: les 
tintes, els papers, el tacte, el registre perfecte, 
el laminat, la reserva...

En l’època dels vinils, gràcies a una mida 
considerable, la portada era el punt fort del 
treball del creatiu.
Amb la imposició forçosa del CD, al meu criteri 
el punt fort del display, no és la portada, de 
mida reduïda, sinó el joc que es crea entre 
l’objecte i la música: la portada crea un efecte 
d’obrir una caixa de sorpreses: colors, textures, 
imatges que emboliquen un llibret, una galeta/
CD... i una hora de música...
Tot per vint euros.

A priori, el procediment per començar 
aquest tipus de treballs, seria en primer lloc, 
documentar-te... en aquest cas, seria escoltar 
el disc i evocar en imatges, colors, gràfiques, 
tipografies... el que la música, les lletres i les 
melodies em transmeten. 

Pero a mí m’agrada plantejar aquests treballs 
no únicament a nivell musical, sinó com a 
experiència de vida: l’artista/músic expressa i 
aboca tots els seus sentiments, vivències... en la 
música. Per això crec que el que és interessant 
representar, és l’estil de vida del músic, ja que 
la música és una estructura rítmica complexa 
que es combina amb una estructura harmònica 
complexa... i aquesta combinació, al receptor 
li produeix sensacions, estats mentals i evoca 
records i moments del passat. 

Per a tot dissenyador gràfic, l’artwork d’un 
treball discogràfic d’un artista o banda, 

sempre un esdevé un «caramel», dins el 
desert creatiu que representa el mercat del 

disseny comercial. 

DISSENY GRÀFIC

Música visual
PER OSCAR LLAURADÓ · NP AGÈNCIA
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>>>> 1. Per l’artwork del 
baixista andorrà Migue 
Guerra, vaig utilitzar 
una imatge icònica 
dins del mon jazzístic 
(Fender Jazz Bass), i 
vaig escriure el títol 
del treball en el mástil 
del primer baix de 
l’intèrpret del disc

>>>> 2. En el cas del 
quart treball del grup 
de rock progressiu 
Hysteriofunk, a partir 
d’una anècdota del grup, 
vaig desenvolupar tota 
l’estètica de l’artwork i de 
la banda al voltant d’uns 
llums que hi havia al local 
d’assaig

>>>> 1

>>>> 2
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MÚSICA VISUAL

El Pedra Negra

ART

8 Tracks es el darrer disc 
del grup andorrà de rock 
Madretomasa. 

El grup va enregistrar el 
disc en un estudi a Ponts... 
a partir d’aquell moment 
es va anant conformant el 
concepte gràfic de l’artwork, 
la música visual: el treball es 
titularia 8 Tracks, i el grup 
tenia clar que l’idea vuit 
pistes, 0 vuit camins, havia 
de ser el leitmotiv. 

A nivell conceptual, vaig decidir barrejar les vuit pistes 
amb el número 8, símbol del bucle, i el resultat fou el 
crossroad -encreuament de camins-, molt lligat a l’estil 
músical de la banda, rock americà fronterer amb un toc 
folk.

CROSSROAD > PONTS >
> PEDRA NEGRA > BLACKSTONE (títol del disc anterior)

A més, el “desert de la Noguera”, creava un entorn 
imaginari perfecte, la “Walnut Area”, molt evocador dels 
paisatges country.

Pel display vaig el·laborar un mapa artesanal de la 
comarca de la “Walnut Area” i Bridgeville, per utilitzar-lo 
com element/joc, i lligar-ho amb la il·lustració del Pedra 
Negra -Blackstone- a la portada. 

>>>> 1. Destaquen 
les fotos del llibret, 
realitzades pel fotògraf 
Jordi Joan Morera

>>>> 2. A partir de la 
idea de l’arquitectura 
“setantera” de l’edifici 
del Pedra Negra, ens 
vam posar mans a 
l’obra: vam encarregar a 
un dibuixant de l’època, 
que ens fes un dibuix 
imaginari de l’edifici en 
línies a mà alçada.
Posteriorment, fem fer 
uns tractaments amb 
Photoshop a partir 
d’aquarel·les fetes a mà.

>>>> 3. Per la gràfica es va 
optar per fer uns traços 
gestuals amb pinzell 
gruixut i gouache.

>>>> 4. Per al mapa de 
l’interior, a partir d’un 
plànol de la carretera 
de la zona d’Oliana i 
Ponts, vaig crear un 
mapa imaginari, ajuntant 
aquarel·les per zones 
amb línies. També hi 
havia d’aparèixer el pantà 
d’Oliana, o en forma 
d’una illa gegantina amb 
la forma dels 8 Tracks, i 
els pobles que apareixen 
al mapa de l’illa, són els 
títols de les cançons.

1

4

2

6

3

5

8

7

M A D R E T O M A S A

Bonus 

Tracks

9

10

>>>> 2

>>>> 1

>>>> 3

>>>> 4

PER òSCAR LLAURADÓ · NP AGÈNCIA
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>>>Megalo-X, by David Vanorbeek

Personalitzar 
el paisatge

ANDORRA LAND ART

PER REDACCIÓ · FOTOS:  ANDORRA LAND ART & MIQUEL MERCÉ

Una trentena d’artistes reconeguts, tant del país com forans, 
han transformat el paisatge andorrà, l’han personalitzat 
instal·lant obres en gran format. El motiu: la celebració 
de la primera edició de l’Andorra Land Art, un festival que 
neix amb vocació de ser biennal i l’objectiu de contribuir 
a situar el Principat com a destinació de prestigi cultural i 
artístic i posar en valor els paisatges i el patrimoni cultural. 



El Land Art, o l’art de la terra, és un 
moviment artístic que va sorgir a 
finals dels anys 60 i principis dels 70 
del segle passat en el qual el paisatge 
i l’obra es troben inextricablement 
relacionats. També és l’art creat a la 
natura, utilitzant materials naturals. I 
ara Andorra se n’erigeix com a capital 
internacional amb la voluntat de ser-
ho cada dos anys.

Durant més d’un mes, els paisatges 
andorrans s’han convertit en el marc 
de quadres efímers escampats per 
tot el territori. Hi ha participat una 
trentena d’artistes provinents de 
diversos països, entre els quals noms 

com Martin Hill i Phillipa Jones (Nova 
Zelanda), Joseph Ford (Regne Unit), 
Frédéric Hofmann (França), Stuart 
Williams (Estats Units), Josep Lluís 
Vendrell i Víctor Mata (Catalunya), 
Xavier Puente Vilardell (Catalunya), 
Eudald Alabau (Catalunya), Marie-
Hélène Richard (França), Jordi Solé 
(Catalunya), dEmo (Espanya), David 
Vanorebeek (Bèlgica), Nerea Aixàs 
(Andorra), Jordi Casamajor (Andorra), 
Miquel Mercè (Andorra), Mònica 
Armengol (Andorra), Rafel Contreras 
(Andorra), Toni Cruz (Andorra), 
Tito Farré (Andorra), Sara Valls 
(Andorra), Susanna Ferran (Andorra), 
Anna Mangot (Andorra); i el mateix 

comissari de l’esdeveniment, Pere 
Moles (Andorra), a part dels que ja 
tenen obres de forma permanent a 
Andorra, tant a l’entorn urbà com el 
natural.

Entre els participants s’hi ha comptat 
una majoria andorrana, doncs un dels 
objectius de l’organització, l’empresa 
Reunió de Papaia, era justament 
fomentar la presència dels artistes 
nacionals i que la biennal esdevingués 
una plataforma per posar-los en 
contacte amb artistes consagrats 
d’altres indrets del món. Un altre 

objectiu era el d’atreure un nou 
tipus de turisme, el que es mou per 
motius culturals, i fer-ho en el que es 
considera “temporada baixa”.

Més enllà d’aquests, la missió principal 
era posar en valor el patrimoni natural 
i cultural del país i transmetre el 
missatge que el medi ambient i el 
patrimoni artístic del país són valors 
a promoure i respectar, i això s’ha 
fet tant amb les obres instal·lades 
en el paisatge com amb exposicions 
on el paisatge era la referència. Així, 
s’han pogut veure treballs en espais 
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>>>Estripagecs, by Pere Moles

 >>>Beyond The Watershed (exhibition),
by Martin Hill & Philippa Jones

>>>Vaques, by Toni Cruz

>>>Aprisió, by Víctor Mata & Josep Llués Vendrell (LAAC)
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>>>Eclosió, by Tito Farré

 >>>Longitud sense amplada, by Miquel Mercè>>> Circulus, by Rafel Contreras
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Blocs, by Nerea Aixàs

Bois de Poche, by Marie-Hélène Richard

>> Memòria 
d’una 

eina rural, 
by Mònica 
Armengol

Texint Cultura, by Anna Mangot

Five Orange Spheres, by Stuart Williams

>>> Into the wood, by Xavier Puente

oberts com a la Vall de Sorteny o 
a la tartera de Carroi, a la plaça 
de la Germandat de Sant Julià de 
Lòria o als entorns de Sant Joan de 
Caselles i de l’estany d’Engolasters, 
però també en llocs tancats, com la 
Galeria Pilar Riberaygua, el Museu 
del Tabac, la clínica VallmedicVision 
o el Centre comercial Illa Carlemany, 
entre molts altres llocs a totes les 
parròquies.

Aquesta biennal de Land Art, 
però, no s’ha gaudit només des de 
fora com a espectadors, sinó que 
també hi ha hagut espai per a la 

interactuació, tant amb trobades 
amb els artistes com a la Zona Ras 
–al Llac d’Engolasters–, un espai on 
experimentar amb el Land Art.

Els organitzadors avançaven, en 
el moment de presentar aquesta 
primera edició de la Biennal 
Internacional Andorra Land Art 
(ALA 2015) que seria “sorprenent, 
màgica, calidoscòpica, participativa, 
contagiosa, divertida, amb un toc 
reivindicatiu i molt internacional. 
Serà una bona sacsejada cultural, 
n’estem convençuts”, i no es van 
equivocar. 

En aquesta ALA 2015 hi ha hagut 
lloc per a l’art, per al debat i per a 
l’experimentació; també hi ha hagut 
obres efímeres, longeves, fetes en 
el paisatge, fetes amb el paisatge, 
fotografies, escultures… Una mica de 
tot, vaja.

I per què a Andorra? Doncs perquè, a 
part del patrimoni natural i paisatgístic 
de “gran bellesa”, també hi ha una 
sensibilitat especial cap a l’art, que es 
pot trobar fàcilment als espais públics: 
places i rotondes, però també en 
collades. 

Hi ha hagut obres 
efímeres i longeves, 
fetes en el paisatge i 
amb ell, fotografies, 
escultures… Una mica 
de tot.
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L’objectiu era fer un homenatge al polièdric Manuel Vázquez 
Montalbán, i aquest s’ha assolit a través de la lectura diferent que 
han fet una quarantena llarga d’artistes de les 25 novel·les protago-
nitzades pel que podria ser el personatge més conegut de l’autor: 
Pepe Carvalho.

PER REDACCIÓ

HOMENATGE A VÁZQUEZ MONTALBÁN

UNA LECTURA DIFERENT 

de Pepe Carvalho

L’ideòleg del projecte i comissari de 
l’exposició, Gabi Serrano, explica que 
per fer aquesta exposició col·lectiva 
es van seleccionar primer 43 artistes i 
es va assignar una de les 25 novel·les 
protagonitzades per Pepe Carvalho a 
cadascun d’ells perquè la llegissin i els 
servís d’inspiració. Les condicions eren 
que havien de ser obres sobre paper, 
amb l’excepció dels escultors escollits, 
que han treballat materials diferents.

Són tots artistes de renom i prestigi 
internacionals, principalment espanyols, 
com Jaume Plensa, Eduard Arranz Bravo, 
Luís Feito, Abraham Lacalle, Josep 
Uclés, entre molts altres. Però també 
hi ha representació andorrana: Javier 
Balmaseda i Fiona Morrison. Serrano 
explica que els va contactar a la Biennal 
de Venècia.

Gairebé totes les obres que configuren 
aquesta exposició són fetes 
expressament i daten de l’any 2014. 
Només hi ha dues excepcions: l’obra 
d’Uclés i la de Josep Guinovart. Aquest 
darrer va fer un gravat l’any 2004 en 
homenatge a Vázquez Montalbán, i el 
comissari va considerar interessant 
incorporar-lo a l’exposició.

La mostra es va inaugurar a Frankfurt 
ara fa un any, coincidint amb la Fira 
del llibre, i després s’ha pogut visitar a 
Hamburg i Munic. Després de tot un mes 
a Andorra, l’homenatge es traslladarà a 
Tolosa de Llenguadoc, a diverses ciutats 
d’Itàlia i d’Espanya.

L’exposició s’endreça per ordre d’edició 
dels llibres. El conjunt configura alhora 
un recorregut per la biografia de Vázquez 
Montalbán i per la bibliografia de Pepe 
Carvalho. I també representa la unió de 
l’art plàstic i la literatura. 

1 José Luis Pascual 
“Los Mares del Sur” (2014) 

2  Miquel Navarro · “Arroz negro”
3 Javier Balmaseda · “S/T”

4 Francesc Artigau · “MVM” 

4

1

2 3
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MIQUEL MERCÈ 
La memòria
dels objectes
El vestíbul de l’edifici del Telecabina de Canillo també és un mu-
seu. Acull una selecció de més de 300 peces del Fons etnogràfic del 
Comú canillenc. L’arquitecte i dissenyador Miquel Mercè va ser el 
guanyador del concurs d’idees per muntar el projecte museístic.

Les peces s’exposen en contenidors amb forma de vitrines de ferro, ma-
terial que s’ha seleccionat expressament i que s’ha deixat en estat natural 
per potenciar la naturalitat i la materialitat dels objectes. El mateix material 
serveix per fer els panells explicatius, amb fotografies de l’època.

El conjunt de vitrines i objectes s’integren a la perfecció al vestíbul a triple 
alçada que acull l’exposició, alhora que configura un sistema flexible i 
mòbil, que permet l’ampliació, l’adaptació i, fins i tot, el canvi temporal 
d’ubicació si l’afluència al telecabina ho fes necessari.

RICARDO CALERO 
Capsa dels somnis
La Capsa dels somnis és la síntesi del projecte Somnis en el mar, de 
Ricardo Calero, que gira entorn els conceptes d’identitat i de migra-
ció. Es tracta d’una capsa-llibre-escultura-objecte tot en un, de la que 
se n’ha fet una edició molt limitada: 78 exemplars, xifra equivalent 
als passaports rescatats del mar durant 10 anys, i altres 32 H.C. exclu-
sius per als col·laboradors del projecte. Tots ells numerats i firmats.

La Capsa inclou un DVD amb el vídeo Inundar el mar, que és el resultat de les 
accions realitzades per Calero al llarg de 12 anys (2001-2012) en el marc del 
projecte Somnis en el mar; un llibre amb poemes i reflexions d’Alfonso Ar-
mada, John Berger, Pati Blasco, Antón Castro, Juan Cruz Ruiz, Rafa Doctor, 
Nezha El Hajjaji, Iguázel Elhombre, Lourdes Fajó, Juan Gelman, Ángel Guin-
da, Carmen Magallón, Ángel Ptisme, Míriam Reyes, Helena Santolaya i Gras-
sa Toro; un DVD amb el vídeo 16 veus, amb un tractament audiovisual dels 
textos i un petit fragment 
de passaport rescatat del 
mar; i una escultura-llà-
grima, memòria del viat-
ge i un text d’introducció 
de David Barro. El dis-
seny d’aquesta capsa és 
d’Isidro Ferrer, la serigra-
fia és obra de José Bofa-
rull i la impressió de Stela 
Ibáñez i Paco Boisset.

FESTIVAL INTERNACIONAL 

ORGUE&nd
Les esglésies de la Massana, Andorra la Vella 
i Escaldes-Engordany han estat, aquest agost 
passat, l’escenari del XVI Festival Internacional 
Orgue&nd. Aquest esdeveniment té per objec-
tiu el de posar en valor l’orgue i la seva música, 
mostrar-ne el valor patrimonial. En aquesta 
ocasió els programes dels cinc concerts que 
s’han celebrat en el marc del festival tenien 
com a fil conductor el diàleg: “el diàleg entre la 
imatge i la música, entre l’orgue i la trompeta 
barroca o el clarinet, i també el diàleg entre 
música moderna i l’antiga”, tal i com resumeix 
el director artístic del festival, Ignacio Ribas, 
en la memòria del certamen. 

Més de 1.300 persones han passat pel festival, assis-
tint a algun dels concerts o descobrint l’instrument 
en una de les tres jornades de portes obertes orga-
nitzades, en les quals l’organista titular ha exercit de 
guia explicant tots els detalls de l’instrument corres-
ponent. Els concerts han estat protagonitzats per 
Fausto Caporali –que va dialogar amb la pel·lícula 
L’heroi del riu de Buster Keaton; Monica Meclova 
va protagonitzar el diàleg amb el públic; Johannes 
Ebenbauer a l’orgue i Seigfried Koch amb la trompeta 
barroca van fer dialogar els seus instruments; Mar 
Vaqué va proposar un diàleg entre l’orgue antic i el 
modern; i finalment Míriam Cepeda i Luís A. Requejo 
van protagonitzar un duo d’orgue i clarinet. 

El festival que organitza l’Associació Amics dels 
Orgues de les Valls d’Andorra i l’Arxiprestat de les 
Valls, amb el patrocini de la Fundació Crèdit Ando-
rrà, es va consolidant i esdevenint, any rere any, una 
plataforma més d’interès general i un punt d’atracció 
cultural de referència per al turisme. 
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CITAN: el vehicle que
la teva empresa triaria.

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

Nova rentadora WW9000H amb porta Big Crystal Blue, 10 kg

Crystal Blue
Espectacular pel seu disseny. 
Revolucionària per la seva intel·ligència.

Propera 
obertura 

showroom       
a la avinguda 

d’Enclar Santa 
Coloma

Quan vull encertar, penso en fred
Climatitzador AF900

Els seus tres corrents d’aire refreden de manera ràpida i efi cient 
qualsevol estada en un temps rècord.

Rentadora WW9000H
Excel·lents resultats en aigua freda

Frigorífi c AW4-CD French Door amb FlexZone 
Refreda cada zona individualment
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Centre 
Residencial 
Salita

INTERIORISME
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general de 
Commençal

DOSSIER

Interio-
risme

DOSSIER

Reciclatge 
en la 
construcció

www.artdeviure.com 3€
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ANDORRA LAND ART




