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Apreciat propietari,

Ens és grat presentar-li l’exclusivitat d’una 
Immobiliària diferent i amb valor afegit.

Andorra Sotheby’s International Realty té 
accés a un circuit de clients potencials a nivell 
mundial, molts dels quals estan interessats en 
instal·lar-se al nostre país.

La seva propietat podria ser seleccionada entre 
diverses propietats per formar part de la nostra 
cartera de propietats exclusiva i selecta.

Si tingués interès de posar a la venda la seva 
propietat o llogar-la, l’assessoraríem d’una 
manera personalitzada i professional, sempre 
atès pels millors comercials i assessors del 
Principat d’Andorra en matèria immobiliària.

L’invitem a conèixer un format de venda diferent 
i exclusiu que de ben segur el sorprendrà.

Propietat en exclusivitat, promocionada a tot el 
món, i presentada d’una manera molt exclusiva 
en un mercat extraordinari.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol 
dubte o assessorament,

 

Andorra Sotheby’s International Realty

Reserved to the extraordinary!!

Esteemed owner,

We are pleased to introduce the exclusiveness of a 
Real Estate Agency that is different and has added 
value.

Andorra Sotheby’s International Realty has access 
to a worldwide potential customer circuit, many of 
which are interested in settling in our country.

Your property could be chosen among various 
properties to be included in our exclusive and 
select property portfolio.

If you were interested in selling or renting your 
property, we would give you advice in a personalised 
and professional way, you would always deal with 
the best real estate salespersons and consultants 
in the Principality of Andorra.

We invite you to know a different and exclusive 
sales format that will certainly surprise you.

Exclusive property, promoted all over the world, 
and presented in a very exclusive way in an 
extraordinary market.

We remain at your disposal to solve any doubt or 
to advise you,

 

Andorra Sotheby’s International Realty

Reserved to the extraordinary!!

Each Office is Independently Owned and Operated

Si vostè té alguna propietat exclusiva, consulti’ns

Illes Caiman

Portugal

Ibiza

Descans i natura a AlgarveMagnífica vila situada en 
exclusiva urbanització. 
Envoltada de zones 
enjardinades i un camp 
de golf, aquesta propietat 
a més inclou zona de 
barbacoa, piscina i 
gimnàs. Ref. QE743L

Una propietat que 

ofereix tots els 

luxes de la vida 

moderna en un 

veritable paradís.        

Ref. SMZVSP

Each Office is Independently Owned and Operated
Av. Joan Martí, 102 · AD200 Encamp · ANDORRA · T+ 376 872 222 · F + 376 872 223 · info@sir.ad · www.andorra-sothebysrealty.ad

 14630 m2 8 8 Individual

 3073 m2 11 8 Individual

 950 m2 7 6 Individual

Un palau al cel Àtic “One” en “Walker 

Tower”, és una 

veritable joia de la 

corona a Chelsea, Nova 

York. Descriure-és 

impossible, cal viure-la.                      

Ref. GY49EP

New York 553 m2 5 5 Individual

Presentació de propietats exclusives per a persones extraordinàries

Beijing

Modern penthouse en una 
ciutat mil·lenària

 602 m2 3 3 Individual

Inigualable joia de 

disseny de l’arquitecte 

I.M. Pei que combina 

el luxe d’una propietat 

contemporània amb els 

serveis d’un hotel GL.  

Ref. PE5PLB

Exclusiu palau senyorial
Situada a Dalt Vila i construïda el 1740, és una propietat de luxe 
única al món: forma part del casc antic d’Eivissa catalogat com 
Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO. Ref. SD749J

Palau als peus del Mar Carib

India

Mansió amb signatura de prestigi“Amaya White Mansion” és 
una extravagant i moderna 
propietat dissenyada per 
la reconeguda arquitecta 
internacional Sonali Rastogi. 
L’atmosfera que envolta 
aquesta propietat és de total 
sofisticació i exclusivitat.  
Ref. MXYRYB

Miami

Espectacular vila de luxe Elegant i sofisticada 

propietat envoltada de 

exuberants jardins a 

Miami. La seva bellesa 

i luxe són garantia 

d’una òptima inversió.          

Ref. BJQJ55

 4046 m2 8 9 Individual  10117 m2 7 7 Individual



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

Telèfon: 861202 
coaa@andorra.ad 

www.coaa.ad 
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COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA 

Horari d’atenció al públic 
 de dilluns a divendres 

 de  9.00 hores a 16 hores 

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

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

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

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

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

ALEIX I PALOU, Xavier 
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 
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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

CO
AN

SA

AN
SACO

  O
AN

SA

  N
SACO

AN

   
   

   
CO

AN
SA

   
   

   
   

 S
ACO

Av. d’Enclar 26, 5a planta
AD500 Santa Coloma
J 721 445  ·  ¢ 722 445
Ç info@pidasaserveis.ad
Z www.pidasaserveis.ad 
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editorial 
s una obvietat que el canvi climàtic ens afecta de ple i que, cada vegada més, les afectacions a què 
estarem sotmesos semblen irreversibles. També podríem dir que no tot és culpa de l’ésser humà, cal 
recordar que uns quants milers d’anys endarrere, aquestes valls eren glaceres. Això doncs, condicionarà la 
nostra manera de viure i d’utilitzar els recursos dels quals disposarem, que cada vegada són més limitats.

En aquest sentit i per col·laborar-hi des de l’Art de Viure volem aportar el nostre granet de sorra 
i publicarem tots els documents, articles i opinions que puguin ajudar a conscienciar-nos en aquest 
repte que se’ns planteja. Comencem amb l’amic Antoni Pol Solé, que ens parla de “l’edificació 
saludable”. Ens agradaria començar un debat obert, plural i enriquidor on tothom s’hi senti 
còmode per aportar opinions diferents, per orientar-nos, per veure quin és el millor futur 
per al nostre sector i per la sostenibilitat del planeta.

Després de les turbulències econòmiques, polítiques i socials del darrer any, us 
desitgem un bon any 2016 amb molt d’encert.
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MMentrestant, ens cal 
continuar aplicant 
el mètode de prova 
i error, aplicant-lo 
als nous camps o als 
camps que, en la nos-
tra ràpida i desequi-
librada evolució, ens 
hem deixat pel camí.

Després dels exces-
sos, plens de soroll 
i de pols, arriben els 
moments estoics en 
que cal destriar el gra 

de la palla i renéixer, 
com l’au fènix de les 
cendres després de 
la fl amarada, o com 
el sector de l’edifi -
cació, després de la 
caiguda.

Aquesta crisi o crema 
d’aquell creixement 
assolit, insostenible 
i fals, ha deixat dos 
ous de fènix: l’energia 
i la biohabitabilitat.

En endavant no tor-
narem a fer res sem-
blant a allò fet, tant 
pel que fa als con-
ceptes energètics 
aplicats, clarament 
malversadors dels 
recursos disponibles 
(tant energètics com 
econòmics) i insos-
tenibles per al medi 
ambient; com pel 
que fa a la revisió del 
concepte de salut o 
ambients sans i salu-
dables en l’edifi cació 
on s’hi encabeixen 
les nostres funcions 
vitals. Certament, la 
salut, més preuada 
que mai en la societat 
actual, és funció de la 

genètica, però també 
del nostre estil de vida 
o hàbits, així com de 
l’entorn o ambient en 
que vivim. I és preci-
sament aquest darrer 
el que ha anat pre-
nent relleu de manera 
signifi cativa, amb l’ar-
tifi cialització i la incor-
poració d’elements 
nous que provoquen 
alteracions en els or-
ganismes humans i 
vius per a poder de-
senvolupar-se de la 
millor manera i el més 
semblant a com es 
produiria en el medi 
natural no contami-
nat.

Entre aquests ele-
ments pertorbadors 
s’hi troben els ja co-
neguts del so, de la 
humitat i temperatu-
ra, de l’electrostàtica, 
de la radioactivitat, 
de la contaminació 
microbiana i del gas 
radó. Però també cal 
afegir-hi les radiaci-
ons naturals geològi-
ques i les radiacions 
artifi cials pels camps 
elèctrics i magnètics 

de baixa freqüència, 
pels camps magnè-
tics continus, pels 
camps electromag-
nètics d’alta freqüèn-
cia, la ionització, les 
substàncies inorgà-
niques, els compos-
tos orgànics volàtils, 
dissolvents i plastifi -
cants, els biocides, i 
les fi bres, partícules i 
al·lergogens.

La biohabitabilitat, 
bioconstrucció, o 
biologia de la cons-
trucció (baubiologie 
en alemany), s’inicia 
en la dècada dels 
anys 70 del segle 
passat amb els ale-
manys, professor A. 
Schneider, metge E. 
Hartmann i el físic R. 
Endrös, la professora 
austríaca K. Bachler, i 
la suïssa B. Mertz.

Als anys 80 l’edició 
alemanya del llibre Art 
de projectar en arqui-
tectura, de E. Neufert, 
va incloure el concep-
te, l’any 2000 ho feu 
l’edició francesa i el 
2006 l’espanyola.

L’arqui-
tectura 
saludable (I)

A N T O N I  P O L  I  S O L É

L’evolució de l’home al món, amb les revolucions successives que 

l’han fet assolir quotes excepcionals de diferenciació i de domini 

sobre la resta d’espècies naturals, l’ha conduït a distanciar-se 

artifi ciosament cada cop més d’elles i del marc natural en general. 

En un clar desconeixement global i sistemàtic del mateix. S’ha 

cercat el poder pel domini, enlloc del poder pel coneixement.

El reductivisme, o 

modelització del 

mètode científi c, 

ens serveix només 

parcialment per a 

conèixer facetes 

aïllades i hem 

de ser capaços 

de capir-ne més 

però en les seves 

complexitats, per 

tal de poder anar 

més enllà.

SEGURAMENT,  
cal una humanitat nova per a 
procedir més conscientment, 
sobre la totalitat de les facetes de 
la realitat, més que no sàviament 
sobre algunes facetes de la 
mateixa. Un Homo Consciens que 
substitueixi a l’Homo Sapiens.

PERQUÈ        
la «realitat» respon a tantes realitats 
com individus i éssers siguem 
capaços d’imaginar.

L’edificació saludable
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L’ARQUITECTURA SALUDABLE (I)

Segons Àlvar Aalto, “Encara 
queden en l’arquitectura 
recursos i mitjans sense 
explorar que emanen 
directament de la naturalesa 
i de moviments de l’esperit 
humà que no poden ser 
descrits”.

Segons Tadao Ando, “La 
lògica de l’arquitectura ha 
d’adaptar-se a la lògica 
de la natura. L’objectiu de 

l’arquitectura és el de la 
creació d’un entorn en el 
que la lògica de la natura i 
la lògica de l’arquitectura 
coexisteixin, encara que sigui 
amb fort antagonisme”.

Segons Gonzalo Moure, 
“Reconèixer la Natura com 
una mestra que ens ensenya i 
de la que hem d’aprendre, és 
un ensenyament ja transmès, 
però sempre oblidat”.

Segons Livio Vacchini, “El 
sentit de l’arquitectura es 
troba en afegir als dons de la 
natura la gràcia d’un esperit 
ordenador”.

Segons Vistor Olgyay, “El 
procés lògic seria treballar 
amb les forces de la natura i no 
en contra d’elles, aprofi tant-
ne les potencialitats per a 
crear unes condicions de vida 
adequades”.

L’any 1993, els met-
ges Suzanne i Pierre 
Déoux, relacionats 
amb Andorra, publi-
quen el llibre “L’éco-
logie, c’est la santé. 
L’impact des nuisan-
ces de l’environement 
sur la santé”. 

D’un costat la inci-
dència de les radiaci-
ons que existeixen de 
sempre, les naturals 
siguin geològiques, la 
radioactivitat en ge-
neral i el gas radó en 
particular, etcètera, i 
d’un altre les radiaci-
ons artifi cials, que el 
progrés tecnològic ha 
accentuat, com els 
camps elèctrics, mag-
nètics, electromag-
nètics i altres pertor-
bacions que afecten 

els edifi cis, fa que es 
pugui i s’hagi de parlar 
avui més pròpiament 
que mai d’arquitectura 
i salut.

Per això avui podem i 
hem de parlar d’arqui-
tectura saludable.

Sabem que les neuro-
nes del cervell es co-
muniquen a través de 
petites descàrregues 
elèctriques. I tots els 
sistemes dels orga-
nismes vius funcionen 
amb impulsos elèc-
trics de baix potencial. 
I també que és en les 
hores de descans a la 
nit quan l’organisme 
aprofi ta per reparar-se 
i el cervell per endre-
çar tots els «arxius» i 
tot el que ha proces-

sat durant el dia, tant 
conscientment com 
inconscientment.

Quan dormim el cer-
vell fa la major part 
de les tasques repara-
dores del cos. Aquest 
òrgan consumeix el 
60% de l’energia total 
que consumim i un 
95% de la seva acti-
vitat es produeix en el 
que denominem l’in-
conscient.

Dormir bé és doncs vi-
tal per a poder tenir un 
cos sa a llarg termini.

L’estudi de les infl uèn-
cies de la terra (geo) 
sobre la vida (biolo-
gia) o geobiologia ha 
evolucionat sufi cient-
ment durant el segle 

XX per tal que al segle 
XXI puguem parlar de 
biohabitabilitat o es-
pais favorables per a 
desenvolupar-hi les 
activitats vitals.

I aquesta preocu-
pació o sensibilitat 
l’hem de transportar 
tant als espais privats 
com als públics, si-
guin edifi cats o no, ja 
que la globalització, 
que ho ha connectat 
tot, també ha gene-
ralitzat les pertorba-
cions i afectacions 
que se’n deriven. 
Segons R. B. Platt, 
“L’organisme està a 
la mercè de l’entorn” 
i segons G. Rennan, 
“La pol·lució és un 
crim aliant la igno-
rància i l’avarícia”.

A nosaltres ens 
correspon de 
reduir-les.

“La pol·lució és 
un crim aliant 
la ignorància i 
l’avarícia”
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Més de 60 anys 1951-2015

1968

2015

Quina alegria tenir-te aquí, Marc.

La teva mare i jo estem molt il.lusionats.

Comences un camí ple de reptes.

Però tranquil. Sempre ens tindràs a prop per ajudar-te.

I saps què ? Junts, ens espera un gran futur.

A Crèdit Andorrà creiem que, amb dedicació i compromís,
el futur serà il·lusionador per a tots.

Descobreixi 
el vídeo aquí.

BON NADAL. FELIÇ 2016. FELIÇ FUTUR.



EL SEU ESPECIALISTA EN PERFUMERIA
I COSMÈTICA SELECTIVA
Les firmes més exclusives de la mà de les millors assessores de bellesa.
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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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anunciPersonalTraining_A4.ai   1   3/3/2015   7:36:39 PM

Tot Cuina s.l.u
Poggenpohl / Mobalpa Andorra

Adreça

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

Contacte

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

Disseny “Marc Cobo”



Per a obtenir més informació,            
poseu-vos en contacte amb nosaltres 

Eix Immobiliari, SL 

Pl. Rebés, 9 ad500 Andorra la Vella 

Tel.: +376 874 050 · Fax: +376 874 060 

info@eiximmobiliari.com

RESIDENCIAL 
BAIXADA 
DEL MOLÍ

El lloc on sempre ha 
volgut viure

Elegància i tranquil·litat
en ple centre neuràlgic   
del país

Visiti casa seva contactant 
amb Eix Immobiliari

Residencial Baixada del Molí és el lloc 
on sempre ha volgut viure. Un edifi ci 
que compta amb tots els serveis per 
gaudir d’una vida tranquil·la al centre 
de la capital del país. Els habitatges, 
de 54m2 a 218m2 i d’una, dues o tres 
habitacions, estan completament 
equipats i l’interiorisme, neutre i 
elegant, amb acabats d’alta qualitat, fa 

que vostè sigui el protagonista. 

Els dormitoris i els menjadors són amplis, diàfans 
i càlids. Oberts a l’exterior, per gaudir de vistes 
i aprofi tar al màxim la llum natural. Els acabats 
interiors són de materials nobles com el parquet 
de fusta de roure, basalt, pedra arenosa, etc. Les 
cuines estan equipades amb electrodomèstics 
Siemens. Als banys, sanitaris de la casa Pozzi 
Ginnori equipats amb sistema hidrovent, que evita 
les males olors, i aixetes Hansgrohe i Paini. 

Les portes interiors són corredisses de fusta i vidre 
laminat, per un major aprofi tament de l’espai i la 
llum. També estan equipats amb calefacció per 
terra radiant i preinstal·lació d’aire condicionat.

Els habitatges gaudeixen de traster i de places 
d’aparcament còmodes i accessos amples.

El conjunt genera una atmosfera singular i càlida, 
habitatges versàtils i fl exibles, espais comuns 
amplis i alhora exclusius que compten amb els 
serveis de conserge, piscina comunitària coberta i 
climatitzada, gimnàs i solàrium.



Carretera de Fontaneda, s/n ·  AD600 Sant Julià de Lòria
clr2709@hotmail.com

DISTRIBUCIÓ

www.cellermasberenguer.com

TANCAT 
ROCAFORT

CORTÓ
CARLOMAGNO 902DC

BLANC DE BLANCS CRU

ESCUMÓS 
2012

1.100 ampolles

2013
1.000 ampolles

2013
350 ampolles



C. del Tremat, 4
 · A

D200 ENCAMP · T
el. 8

34 428 · F
ax 834 427 · A

delino mòb. 328 027 · a
rtid

ecoracio@andorra
.ad

Estucs · VErnissos · M
oquEtEs · PaPErs · tèxtils · rEtolació · Pintura En gEnEral

Impulsa el teu negoci.
Gamma de vehicles professionals Mercedes-Benz.
No és qüestió de sort, sinó de donar el màxim, de ser el millor, 
de no aturar-se davant de cap obstacle. Ho saps. Només així 
aconsegueixes que el teu negoci continuï endavant i creixi. I 
per això confies en les furgonetes Mercedes-Benz: per la seva 

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



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

Sasha 2.0 de Jacuzzi 
és un wellness de disseny
Una combinació preciosa i refinada de sauna, dutxa i Jacuzzi®.



Millorant el trànsit

per reDACCIÓ · FOTOS : ÒSCAr LLAUrADÓ

En el marc de les infraestructures de la xarxa viària d’Andorra, el MI Govern va 
considerar que la Carretera General número 2 havia de tenir la seva importància 
per poder disposar d’una bona connexió entre Andorra la Vella i França.
És per això que el Ministeri d’Ordenament Territorial va encarregar el projecte 
d’ampliació de la Carretera General número 2 en diversos subtrams. D’aquests, 
dos, que són el present projecte, ón els que corresponen a l’eixample de la 
carretera entre els punts quilomètrics 17+760 i 18+145 i la construcció d’una 
rotonda en el punt quilomètric 18+400.
L’objectiu de les obres és millorar el traçat de la carretera general, la seguretat 
tant del trànsit com dels vianants a la zona de la sortida de Soldeu, i a més, 
facilitar el gir dels vehicles en època hivernal, quan la carretera s’ha de tallar, 
de forma puntual, pel risc d’allaus.
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ENGINYERIA: Enginesa
CONSTRUCTORA: Locubsa

EIXAMPLAMENT CG2 SORTIDA SOLDEU



En aquesta obra, s’han excavat fins a 4.000 metres cúbics de 
roca de la muntanya i se n’han fet servir 2.000 per reomplir 
el cantó del riu. Els treballs s’han fet en paral·lel. D’una 
banda, s’ha excavat a la muntanya i s’han fet els treballs de 
sustentació del talús mitjançant bolons –cargols de gran 
format, que en aquest cas serveixen com ancoratge. De l’altra, 
s’ha anat ampliant cap al riu reomplint el buit i reforçant amb 

la construcció d’un mur de maçoneria. Per sobre d’aquest, 
s’ha construït la galeria tècnica conjunta de FEDA i Andorra 
Telecom. Per protegir la galeria, s’ha construït un mur de 
formigó amb un acabat de matriu Reckli, el qual proporciona 
una textura similar a la pedra a l’acabat i afavoreix la integració 
de l’obra a l’entorn.

Amb aquests treballs, la carretera en aquest tram arriba als 
20 metres d’amplada, comptant-ne tres de voravia, inexistent 
amb anterioritat, i també un carril per a les bicicletes.

L’haver atacat els dos fronts a la vegada ha permès, a banda 
de reduir els terminis d’execució, minimitzar l’impacte sobre 
el trànsit. Només ha calgut modificar la circulació en el darrer 
mes de treballs, per acabar l’obra. 

Un cop realitzats tots aquests treballs, també s’han revegetat 
els terrenys veïns afectats pels treballs i s’han instal·lat 
baranes de protecció, els diferents senyals necessaris i pintat 
les marques vials. 
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La sortida del poble de Soldeu ara és més ampla i segu-
ra, tant per als vehicles com per als vianants, que han 
guanyat una vorera àmplia

L’estratègia de fer dos fronts a la vegada en 
lloc de fer primer una ampliació cap al riu i 
l’altra cap a la muntanya va permetre escurçar 
considerablement el termini d’execució, passant 
de 12 a 9 mesos.

eIXAMpLAMeNT SOLDeU CG2 FASe 2 
DeSDe pK 17+760 FINS A pK 18+145

Reduint els terminis



Un cop feta l’ampliació pel cantó del riu 
es va procedir a la desviació del tràn-
sit per procedir a l’ampliació pel can-
tó de la muntanya. Aquí s’han excavat 
altres 4.000 metres cúbics de roca, i 
se n’han utilitzat 11.000 per reomplir el 
cantó del riu. En aquesta ocasió no es 
podien atacar els dos fronts a la vega-
da, i s’ha mantingut el traçat antic de 
la carretera fins a l’últim moment. 

En el moment d’atacar el cantó de la 
muntanya els treballs presentaven 
una complicació: calia preservar les 
línies de telecomunicació provinents 
de França. Aquestes no es podien ni 
tallar ni traslladar, per això es va fer 
una estructura de reforç que amaga 
aquest servei per sota la carretera, 
i creant un pont on aquest creua el 
baixador del riu i pas de fauna.

Per acabar, es va construir el punt 
rodó, es va senyalitzar la carretera 
i  s’hi van instal·lar les baranes de 
protecció corresponents. Aquí, la 
via compta amb tres carrils de cir-
culació, i  també amb una voravia 
i  un carril  especial per a les bici-
cletes.

El primer que es va realitzar va ser el 
pas per a la fauna. Aquest es va fer 
amb una estructura de formigó amb 
una secció de 8x3 metres. Es pot dir 
que és tot un pont subterrani que 
creua la rotonda. 

Després es va seguir fent el mur 
de maçoneria començat en l’etapa 
anterior i la galeria tècnica –que es 
continua acabant amb mur de formigó 
amb matriu Reckli- , i a mesura que va 
avançant es van reomplint els buits, 
consolidant l’ampliació de la via. 
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El primer que es va fer va ser el baixant del riu i pas per a la fauna, que creua per sota la rotonda. També es va fer 
una estructura per protegir les línies de telecomunicació amb França que es converteix en un pont, que creua per 
sobre el baixant, enmig d’una zona verda.

Els treballs que s’incloïen en el projecte de construcció d’una rotonda a la 
zona del Riu Gros CG2 PK 18+400 són, en gran part, similars als realitzats 
en l’ampliació de la mateixa via en el tram justament anterior, entre el 
poble de Soldeu i fins la rotonda. Però aquí no s’han pogut atacar els dos 
vessants a la vegada. El primer que es va fer va ser el pas per a la fauna. 

Un dels aspectes més complicats d’aquests treballs ha estat el mantenir 
i protegir les línies de telecomunicació amb França, que passaven just 
per sota de la carretera antiga.

CONSTrUCCIÓ D’UNA rOTONDA 
A LA ZONA DeL rIU GrOS CG2 pK 18+400

Protecció de la fauna 
mantenint les instal·lacions



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 eixamplament CG2 · Sortida Soldeu

locubsa

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



Industrials col·laboradors eixamplament CG2 · Sortida Soldeu Industrials col·laboradors eixamplament CG2 · Sortida Soldeu

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

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

EscaldEs-Engordany
tallerllados@andorra.ad

Av.de Rouillac 25 · Les Bons · AD200 ENCAMP · T 732 640 · F 732 642
multiserveis@andorra.ad · www.multiserveiscoprincep.com

SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL ·  MOBILIARI URBÀ
BARRERES · TANCAMENTS · FUSTA · GESTIÓ DE RESIDUS
RETOLACIÓ DE VEHICLES



Es podria dir que la Prada de Moles era una parcel·la poc aprofitada. 
Ara, en canvi, se n’aprofita gairebé fins al darrer metre. S’hi ha 
encabit un camp de rugbi i futbol -de mides reglamentàries per 
als dos esports-, dues pistes de pàdel, altres dues de tennis, i un 
edifici de serveis amb tres vestidors i magatzems. Les graderies, tant 
del camp com de les pistes, juguen amb els colors groc i verd en 
diferents tonalitats, igual que fa la façana de l’edifici i la torre de 
l’ascensor que connecta amb l’avinguda Joan Martí. Sumant el fet 
que és una parcel·la amb diferents nivells, el conjunt es converteix 
en tot un mosaic d’esports i de colors.

per reDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAr LLAUrADÓ

ZONA eSpOrTIVA prADA De MOLeS · eNCAMp

Mosaic d’esports
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el primer repte era encabir a la 
parcel·la, d’uns 20.000 metres 
quadrats, tot el que es demanava 
i, especialment, el camp de rugbi 
i/o futbol. 

el segon, era canalitzar tota la 
parcel·la per protegir-la de possi-
bles crescudes del riu i fer-la més 
segura i evitar inundacions. Això 

s’ha fet mitjançant murs de ma-
çoneria, evitant actuar al marge 
del riu i mantenint la vegeta-
ció de ribera, fets que al mateix 
temps afavoreixen la integració 
del projecte en l’entorn fluvial. 
Un altre repte han estat els ac-
cessos, doncs la prada de Moles 
queda bastant per sota del nivell 
del carrer.

>>>Les cadires presenten colors verds i groc, i tenen un nivell de protecció 
contra el foc M0 o, dit d’una altra manera, són ignífugues. La façana s’ha 
revestit amb fenòlic, un material sintètic que abarateix els costos de 
manteniment i té molta durabilitat, i a més presenta una àmplia gamma de 
colors. En aquest cas, s’han escollit dos tons de verd i un groc, que es van 
combinant fent un mosaic original.

>>>Amb els panells fenòlics, i amb els mateixos colors, es revesteix la 
torre de l’ascensor que comunica l’avinguda Joan Martí –l’accés principal– 
amb la zona esportiva. 
Al costat, hi ha un altre accés, pensat per a vehicles de manteniment i 
emergències. Un cop a baix, una xarxa de rampes porten als diferents 
espais. 
Els accessos que es preveuen més transitats s’han asfaltat, mentre que 
la resta són de grava que cobreix una tela antigerminant, el qual ha de 
suposar un estalvi a nivell de manteniment i una millora a nivell estètic. 
Els talussos de terra s’han revegetat.

Al mateix nivell del camp de futbol i rugbi hi trobem l’edifici de serveis. 
Aquest és allargat, de 53 x 5.50m. 
Té magatzems, banys públics, safareig i vestidors: un de petit, pensat 
per als àrbitres; i dos de grans, per als equips, que en cas de necessitat 
poden esdevenir un de sol. 
La coberta, feta amb formigó prefabricat, alberga la graderia amb 
capacitat per a més de 530 persones. 

>>
>



Un dels objectius del Comú 
d’encamp en projectar la refor-
ma de la parcel·la de la prada de 
Moles era “consolidar” la parrò-
quia com a destinació esportiva, 
tal i com va explicar el Cònsol 
menor, Jordi Torres, quan es va 
presentar el projecte. el camp 

de futbol i rugbi és l’element 
principal d’aquesta instal·lació, 
per les dimensions gegantines. 
Aquest, s’ha fet amb gespa ar-
tificial de primera qualitat, que 
ha obtingut el grau més elevat 
de certificació tant per part de 
la Federació Internacional de 

Futbol (FIFA) com per la Fede-
ració Internacional de rugbi 
(IrB). Aquest camp és, alhora, 
convertible en tres camps de 
futbol 7.

A part del futbol i el rugbi, el 
tennis i el pàdel també tenen 
cabuda a la prada de Moles. Les 
quatre pistes queden a un nivell 
superior, i se soluciona el desni-

vell amb un mur de maçoneria. 
Les pistes de pàdel també són 
amb gespa artificial, mentre que 
les de tennis tenen un paviment 
de resina Greenset. 

L’enllumenat del camp de fut-
bol compta amb dues enceses 
per afavorir el consum d’energia 
responsable segons les necessi-
tats del camp. 

El complex compta 
amb un sistema d’il·luminació 
amb sensors de 
presència, el que afavoreix  
un consum responsable 
d’energia

PROPIETAT: Comú d’Encamp
PROJEcTIsTA I dIREccIó d’ObRA:  Adserà Enginyeria · Gerard Adserà
cONsTRUcTORA: Copsa

Les pistes de tennis compten amb un sobre ample on també hi ha 
graderies per al públic, aquestes continuen amb les mateixes tonalitats de 
verds i grocs que identifiquen la instal·lació. 

>>
>

41l’adveNGINYerIA



Industrials col·laboradors zona esportiva Prada de Moles 

Avda. Joan Martí, 87
AD200 Encamp

Tel. 732 515  ·  Fax. 732 516
contutor.and@gmail.com

tuv@andorra.ad

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

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

EMPrEsa constructora

Instal·lacions esportives 
Prada de Moles · Encamp



Industrials col·laboradors zona esportiva Prada de Moles 

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

jocor@jocor.ad

REC RESIDENCIAL 
COMERCIAL I INSTITUCIONAL

Industrials col·laboradors zona esportiva Prada de Moles 

Fibra de 
carboni

Aïllamentss

Impermea-
bilitzacions

impal@andorra.ad ·  Mòbil (+376) 354 289
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 
ZONA ESPORTIVA PRADA DE 

MOLES · ENCAMP

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

INSTAL·LACIÓ · MANTENIMENT · REPARACIÓ · PORTES AUTOMÀTIQUES
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

DISTRIBUÏDOR I INSTAL·LADOR DE:
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L’objectiu de l’obra ha estat la rehabilitació dels murs de la plaça de l’església, que es trobaven 
malmesos per l’acció del clima. 

Amb la definició de la reconstrucció dels murs s’ha volgut aprofitar per adequar un espai a la 
bateria de contenidors existent a la proximitat de la plaça. 

Amb l’obra s’ha donat un embelliment general a la zona a l’hora de reposar els serveis afectats i 
la resta d’equipaments que la conformen. 

pER SUpORT EC SA · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ

ADEQUACIÓ D’UN ESpAI DESTINAT A CONTENIDORS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
A SOTA DE LA pLAÇA DE L’ESGLÉSIA DEL pAS DE LA CASA

Embelliment general
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>>>Els locals es conformen 
de murs de formigó armat i 
estructura de perfils d’acer 
corten. Les particions dels 

locals s’han fet segons 
tipologia de residu amb portes 
practicables d’acer galvanitzat 

Propietat: Comú d’Encamp. Departament d’Obres Públiques i Urbanisme
Projecte i direcció d’obra: SUPORT Enginyers Consultors.S.A
Constructora: Construccions Roca

Els antics murs de sosteniment 
presentaven patologies estructu-
rals que feien necessari l’ender-
roc i la nova construcció segons 
necessitats de la plaça.  Els murs 
actuals són de formigó armat, 
però incorporen una textura ex-
terior amb imitació a aplacat de 
pedra  que s’ha donat en tots els 
encofrats vistos d’aquest mur, per 
tal de millorar-ne l’estètica. per 
augmentar-ne la durabilitat, s’ha 
fet un tractament d’impermeabi-
lització del mur en totes les cares. 
Especialment per la cara exterior, 
que és la zona on rebrà l’impac-
te directe dels agents climàtics i 
de les sals fundents. Els murs in-
corporen drenatges de fons per 
alliberar l’aigua d’infiltració que 
arribi a cotes inferiors. 

La bateria de contenidors s’ha 
soterrat seguint el pendent del 
carrer inferior amb una altura de 
local que no impedeix la visual 
des de la plaça superior. Els locals 

es conformen de murs de formi-
gó armat i estructura de perfils 
d’acer corten. Les particions dels 
locals s’han fet segons tipologia 
de residu amb portes practicables 
d’acer galvanitzat. A la part vista 
d’aquestes portes s’hi ha col·locat 
uns vinils de fotografia amb imat-
ges antigues del pas de la Casa i 
voltants. 

Les baranes perimetrals de la 
plaça s’han construït amb acer 
inoxidable per augmentar-ne la 
durabilitat en aquesta zona tant 
castigada per la climatologia. Es 
conformen de perfils de major 
grandària que les baranes habi-
tuals per resistir els possibles im-
pactes derivats dels treballs de la 
retirada de neu. 
S’han refet els pendents de la pla-
ça amb la nova pavimentació de 
barreges bituminoses, i s’hi ha 
col·locat una reixa perimetral gal-
vanitzada per recollir les aigües 
d’escorrentia i de la fosa de neu. 

Aquestes aigües d’infiltració van 
ser probablement causa directa 
de la patologia dels antics murs 
estructurals de la plaça.
 

La cronologia dels treballs prin-
cipals que s’han dut a terme per 
l’execució d’aquesta obra ha estat 
la següent: enderroc dels murs 
antics, excavació de les fonamen-
tacions noves, construcció de les 
sabates i els alçats de murs amb 
acabat vist imitació aplacat de 
pedra, impermeabilització de 
tots els murs per les dues cares, 
reconstrucció de voreres perime-
trals, construcció del sistema de 
drenatge nou a la plaça superi-
or, instal·lació de la barana nova 
d’acer inoxidable, reparació d’al-
tres murets i escales existents, 

formació de particions i tanca-
ments dels locals, pavimentació 
final i instal·lació d’equipaments 
urbans.

Els treballs es van iniciar al mes 
de Maig del 2015 i han durat 4 
mesos. 

L’obra ha comptat amb un pres-
supost de 190.000 €, s’ha execu-
tat segons el projecte constructiu 
en el termini previst. 

Acabada l’obra, s’ha restituït la 
parada de bus existent al davant 
de la plaça de l’església, amb les 
garanties dels murs ja reconstru-
ïts i amb una imatge més elegant i 
moderna de l’entrada al poble del 
pas de la Casa. 

una nova imatge més 
elegant i moderna 
de l’entrada al
poble del Pas de 
la Casa
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Enginyeria i industrial col·laborador espai de recollida de residus · Pas de la Casa

· ESTUDIS I PROJECTES D’OBRA CIVIL

· PROJECTES D’EDIFICACIÓ

· DIRECCIONS D’OBRA

· TOPOGRAFIA

· PERITACIONS I TAXACIONS

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

SUPORT Enginyers Consultors
ha realitzat el projecte i direcció d’obra de 
l’espai de recollida de residus   
al Pas de la Casa

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

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

Obra civil _ Obra privada _ Rehabilitació



>>>Separador Greixos Piolet

Les estacions d’esquí viuen de la natura, es troben enmig d’un entorn natural que cal 
protegir per mantenir l’encant de l’estació i de l’esquí. No parlem només de la muntanya 
i dels arbres, sinó que també necessiten aigua neta -i amb el canvi climàtic, cada 
vegada en necessitaran més- per, entre altres coses, fabricar neu. Saetde -la societat 
que gestiona les estacions d’Encamp, Grau Roig i el Pas de la Casa- ho ha tingut clar i 
com a columna vertebral de l’activitat des del principi. Un dels objectius, i així consta 
en la política d’empresa, és la protecció del medi ambient i la gestió òptima dels 
recursos naturals, entenent que aquests requereixen ser tractats com a prioritats i són 
mereixedors de l’esforç de l’empresa.

per JOSep BOU · SAeTDe

SAeTDe

Sostenibilitat 
d’alta muntanya

>>>Separador Greixos Piolet
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Saetde segueix 
apostant per la política 
que situa la natura 
com a eix vertebrador 
i vetlla per la seva 
protecció.



>>>Separador Greixos Pessons

>>>Separador Greixos Llac de Cubil >>>Separador Greixos Solanelles

>>>Separador Greixos Pulka >>>Separador Greixos Coma III >>>Depuradora Pessons

>>>Depuradora Piolet

>>Separador Greixos Collblanc

Demostren que compleixen aquests 
objectius les certificacions ISO 
14001, de respecte al medi ambient; 
OHSAS 18001, de seguretat en el 
treball; i ISO 9001, de gestió de la 
qualitat. però també ho demostra 
el fet que l’any 1995 es va instal·lar el 
primer sistema de sanejament autò·
nom d’aigües residuals de l’estació, i 
que, amb el suport tècnic de plani·
ficació, de disseny i de gestió d’eco·
tècnic, any rere any s’ha anat ampli·
ant la xarxa d’estacions depuradores 
i la capacitat de tractament. Avui en 
dia, Saetde compta amb una desena 
de sistemes de sanejament autònom 
repartits per tota l’estació i amb una 
capacitat per depurar fins a un mà·
xim de 120 metres cúbics d’aigua 
residual al dia o, dit d’una altra ma·
nera, fins a 120.000 litres cada dia. A 
més, també té separadors de greixos 

per a cada activitat de restauració i 
un separador d’hidrocarburs al ta·
ller de ratracs. Aquests separadors 
eviten que les substàncies contami·
nants, com són els greixos i els hi·
drocarburs, arribin al medi ambient.

els sanejaments autònoms reben 
les aigües residuals i es retornen al 
medi dins dels paràmetres establerts 
per la legislació i la normativa ambi·
ental. primer se separen els residus 
sòlids i flotants mitjançant un filtre 
que els reté. Aquesta etapa s’anome·
na desbast. Després, l’aigua passa a 
un dipòsit on es decanten les partí·
cules presents a l’aigua que han su·
perat el desbast, per finalment rebre 
un tractament biològic, en el qual 
uns microorganismes s’alimenten 
de la matèria orgànica encara pre·
sent en aquesta etapa final de la de·

puració. Un cop passat per aquests 
processos, que poden ser més o 
menys llargs en funció de la qualitat 
i temperatura d’entrada, s’obté una 
aigua apta per ser retornada al medi, 
amb una DBO5 (demanda bioquí·
mica d’oxigen, a valors més alts més 
contingut orgànic, sinònim d’ali·
ment) per sota dels 25 mg/l i amb la 
matèria en suspensió (MeS) per sota 
dels 35 mg/l.

Al nostre país, l’aigua és un recurs 
relativament abundant, però en les 
condicions d’ubicació de l’activitat 
(per fred i per orografia) i la irregu·
laritat en l’ús d’aquest recurs preuat 
(tant anual, com setmanal i diària), 
el dotar les pistes d’esquí del servei 
d’abastament d’aigua i del posterior 
sanejament i retorn al medi ha estat 
possible gràcies a un esforç econò·

mic i tècnic que no llueix com els 
forfets però que convé recordar. De 
fet, tant l’estacionalitat de l’ús com 
les baixes temperatures dificulten i 
alenteixen el funcionament dels sa·
nejaments autònoms, i també n’en·
careixen el cost de funcionament i 
de manteniment.

pel futur, Saetde continua apostant 
per aquesta política que situa la 
natura com a eix vertebrador i vet·
lla per la seva protecció. per això, i 
amb el recolzament d’ecotècnic en 
els aspectes d’enginyeria i sostenibi·
litat, se seguiran millorant les instal·
lacions de sanejaments autònoms i 
s’aniran introduint les tecnologies 
que vagin apareixent i contribueixin 
a un millor rendiment de les depu·
radores. 
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>>Separador Hidrocarburs Grau Roig



Empresa constructora del Sistema de Sanejament d’Aigües Residuals · SAETDE

Sostenibilitat d’alta muntanya

c. Esteve Dolsa, 48 - 2a Planta · AD500 Andorra la Vella · ecotecnic@ecotecnic.com · T 800215 · F 864932 · www.ecotecnic.com

GRAU ROIGComa 3 · GRAU ROIG Els Cortals · GRAND VALIRA
La revista d’arquitectura també al web artdeviure.com Segueix-nos

El teu banner aquí
T 860 504
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Bellacer ha obert un espai nou. Es tracta d’una botiga i 
showroom, on es mostren els diferents productes i materials 
de què disposen, des d’electrodomèstics de tot tipus a 
sanitaris, piques i elements d’aixeteria. 

La voluntat de Bellacer és doble: d’una banda, disposar 
d’una botiga nova, àmplia, on poder atendre els clients 
finals; de l’altra, posar a disposició d’arquitectes, enginyers 
i constructors un espai on poder treballar amb els clients.

pER REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

NOU ÀREA IDEA / SHOW ROOM BELLACER

Sentir 
els espais



El nou local, proper al que es des·
tina més a atendre industrials i un 
perfil de client més professional 
del sector de la construcció, és am·
pli i inclou una exposició extensa 
de materials i productes. Aquí les 
portes són obertes a tothom, des 
d’aquell particular que vol canviar 
la rentadora fins als arquitectes, 
enginyers, dissenyadors, instal·
ladors o constructors que vulguin 
mostrar als clients les diferents 

possibilitats a l’hora de vestir i 
equipar l’habitatge.

En aquest espai nou s’hi exposen 
multitud de models dels diferents 
aparells i materials. per exemple, 
s’hi troba tota una renglera de sani·
taris, alguna altra de piques i també 
de dutxes. En una altra zona, les 
rengleres estan formades per renta·
dores, rentavaixelles, forns, cuines, 
neveres… parets cobertes de tova·

llolers, aparells d’aire condicionat i 
radiadors, i aparells d’última genera·
ció, equipats amb la tecnologia més 
avançada. Sistemes per aprofitar les 
energies renovables, estufes de bio·
massa, sistemes d’aïllament, saunes, 
hidromassatges. Hi ha de tot i molt 
on triar i remenar, de les millors 
marques del mercat, i els professio·
nals de Bellacer ara poden mostrar i 
assessorar de manera més còmoda, 
pràctica i entenedora els clients.

Dins d’aquest local s’hi ha constru·
ït, un espai que imita un loft, i que 
funciona, on es poden provar els 
elements exposats: des de la vitro·
ceràmica al lavabo. La idea és que 
els clients finals, els qui seran usu·
aris d’aquests productes, puguin 
sentir els espais i comprovar com 
els utilitzaran, fer·se una idea real 
de com quedarà a casa seva. 
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>>>Orrunte parchit endendandus ra doluptatus estis et aute cum il in non 
pellam faccus ilis pori omnit odit reris eossum inusciatis nos autecer ionseri 
tionsequi od molorepro demolup tatisim nos ad quae volupta spere, ide-
nemque consequis nonsedia nus et qui sit et et is eum quae. 
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>>>El local s’ha fet de nou i expressament, pensant en allò que havia 
d’albergar. Així, s’han aixecat mitges parets on poder col·locar l’exposició 
d’aparells i materials, s’ha construït un pis reduït on comprovar el 
funcionament i que els clients es facin una idea de com quedarà o 
s’utilitzarà a casa seva. Els colors escollits per al terra i les parets realcen 
els productes

>>Els professionals de Bellacer disposen ara d’un espai on assessorar 
còmodament els clients i mostrar els diferents electrodomèstics i elements 
de la seva cartera, en la que hi ha des de rentadores intel·ligents que 
dosifiquen elles soles el sabó i avisen de quan s’està a punt d’acabar fins a 
un radiador que pot escalfar una habitació de 60 metres quadrats per si sol



Pis nou en venda a Andorra situat al en una 
zona cèntrica d’Escaldes-Engordany. A prop del 
centre comercial i de Caldea. 

Pis en venda en una 3º planta, amb acabats 
d´alta qualitat, saló-menjador d´aproximadament               
40 m2, cuina equipada (forn, campana extractora, 
vitroceràmica, rentavaixelles, microones), persianes 
elèctriques, domòtica, aire-condicionat, termostat 
independent a cada habitació, alarma, terra radiant 
als banys, a l´habitació principal i a la cuina, banyera 
d´hidromassatge, paviment amb pedra natural.

Preu: 1.000.000 €

Àtic - dúplex en venda, situat a uns 200m 
aprox. del centre d’Andorra La Vella, en la
zona residencial Parc Guillemó, a prop de 
les escoles. 

Assolellat, gaudeix de vistes. Superficie 
mesurada: 251,58m2. - 178,85m2) Entrada 
- rebedor, saló - menjador amb sortida a la 
terrassa, cuina - menjador,  afareig, bany, 
despatx, 2 dormitoris dobles, 1 bany, 1 suite. 
- (72,73m2) Sala polivalent amb dormitori,          
1 suite, 1 bany amb sauna.

Preu: 1.280.000 €

New apartment for sale in Andorra situated 
in a center of Escaldes - Engordany. 

Near to shops of main street. Flat for sale on the 
3º floor with high quality finishes, dining room of 
40 m2, kitchen furnished (oven, hob, dishwasher, 
microwave), electric shutters, automation (domotics), 
thermostat of heating in every bedroom, air 
conditioning, alarm, underfloor heating (radiant) in 
the bathrooms, in the kitchen and in the main room, 
hydromassage bath, natural stone floor, etc.

Price: 1,000,000 €

Apartment top floor duplex for sale, 
located just 200 m from the center of 
Andorra La Vella, in a residential area, 
near to schools.

With sunshine and magnificent views. 
Measured area: 251.58 m2 - 178.85m2: 
entrance hall, lounge with access to the 
terrace, dining room - kitchen, laundry, 
bathroom, office, 2 bedrooms, 1 bathroom,   
1 suite. - 72.73 m2: room with bedroom,        
1 suite, 1 bathroom with sauna.

Price: 1,280,000 €

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



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

REMODELACIÓ INTEGRAL DE L’ESPAI

Fito Vidriers ha realitzat la remodelació d’un espai amb mampares prefabricades d’alumini, vidre i fusta. 
Es tracta d’estructures autoportants, que serveixen per redistribuir els espais a mida. Aquestes permeten 
adaptar-se amb facilitat a les necessitats de cada espai, reduir els terminis d’execució i ofereixen una major 
flexibilitat, doncs permeten una adaptació més ràpida i neta a necessitats futures. En aquest projecte 
també s’ha realitzat tot el mobiliari, escollint una combinació de colors, el blanc i el gris, neta i elegant.

Distribuïdor oficial de:
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Cosofre amplia el ventall de serveis que ofereix als clients, introduint la creació i construcció de 
terrasses. Un exemple és el projecte de remodelació de la terrassa de Riba Escorxada, executat l’estiu 
passat.

La terrassa antiga era de pedra/llam-
bordes, la d’ara és de fusta d’avet trac-
tada. La superfície total és de 1.200 
metres quadrats i els treballs han 
inclòs la construcció amb formigó 
armat d’un magatzem de 200 metres 
quadrats, la coberta del qual també és 

terrassa, i la construcció d’una barra/
bar, feta de formigó vist, que inclou 
un pòrtic i una cabina de DJ. 

L’obra està realitzada amb murs de 
formigó armat vist per tot el perime-
tre de la terrassa, murs en els quals 

algunes zones s’han revestit amb la 
mateixa fusta que cobreix el terra.

EMPRESA CONSTRUCTORA

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

Av. Santa Coloma, 18 · Entresol · AD500 Andorra la Vella

COSOFRE

Remodelació de la terrassa 
de Riba Escorxada

PROPIETAT: 
ENSISA - GRANDVALIRA
CONSTRUCTORA: 
COSOFRE SL



Seguint les directrius de la direcció facultativa, s’han efectuat treballs de ferro 
(escales), alumini (persianes, portes i fi nestres) i acer inoxidable per a les baranes. 
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HOYO
Ctra. General de Canillo · AD100 CANILLO · (Principat d’Andorra)
Tel. 852 952 · Mòb. 340 572 · Fax 852 952 · hoyo@andorra.ad

HOYO

Precisió tècnica
PER REDACCIÓ · FOTOS: ALBERTO LORENZO

Serralleria Hoyo ha participat en el projecte de l’ampliació de la 
terrassa del Restaurant Riba Escorxada a GrandValira.

Informació
telefònica

andorratelecom.ad

Busques un telèfon?
El trobem i et passem la trucada

els 365 dies de l’any de 7.00 a 00.00 hC
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Estand andorra tElEcom a la FIra d’alV

innovador, 
contemporani, 

tecnològic
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Un disseny innovador, contemporani, tecnològic. Inspirat en els 
valors del client,  l’objectiu  era el de materialitzar la fibra òptica i la 
connexió com un fil conductor que uneix  l’estand  i interactua amb 
els visitants. 

Generar un estand viu, vibrant, que sorprèn per la transparència i 
l’elegància. 

S’ha volgut anar  més  enllà  dels estands convencionals amb una 
proposta  més  contemporània. L’estand d’Andorra  Telecom  a la Fira 
d’Andorra la Vella representa la imatge corporativa, moderna, in-
novadora i  contemporània  de l’empresa, representativa dels valors 
d’Andorra  Telecom. Al mateix temps, s’han promocionat els dife-
rents productes que Andorra  Telecom  ofereix als clients. La imat-
ge  corporativa  s’ha representat de forma rellevant en tot l’espai. 
Prenent com a  referència  l’element de la fibra  òptica  com a punt 
d’inspiració  per crear un espai relacionat amb aquest material tan 
present en l’entorn de les comunicacions. L’objectiu era represen-
tar  físicament aquesta xarxa com un fil conductor que uneix l’estand 
i interactua amb els visitants. Es distribueix a la totalitat de l’espai, 
generant  així  un recorregut per tot l’estand. Un element escultural, 
gestual, lleuger i impactant que potencia l’espai, que crida l’aten-
ció  del visitant i ajuda a crear un ambient especial i  únic. Un espai 
ple d’atmosfera que vol sorprendre.
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tal com reflecteix el plànol, l’estand s’ha realit·
zat amb una estructura tubular de ferro amb pilars 
de 80x80x5 mm fixats a terra. En la part superior, l’es·
tructura segueix les corbes i la geometria predefinides 
amb platines de ferro dobles. tota l’estructura està pin·
tada en color blanc. al magatzem s’utilitza una estruc·
tura de fusta amb acabat en panells de dm pintats en 
blanc per revestir la  superfície, i a la part exterior es 
pengen les cortines perimetrals.

la cortina perimetral doble, suspesa entre l’estructura 
tubular d’acer pintada superior,  esta  correctament re·
matada a 50 mm del nivell del terra. la fixació a la part 
superior de l’estructura d’acer perimetral està realitza·
da amb elements no visibles. la cortina doble esta for·
mada per una repetició d’elements verticals, tipus cris·
talflex, sempre amb un diàmetre mínim de 20 mm. El 
material  es  semitransparent, semirígid, lleuger i, una 
vegada col·locat, queda recte i vertical.

El cable que alimenta totes les tires de lEds superiors 
dobles va per sobre de l’estructura de ferro pintada fins 
a arribar a la presa principal ubicada al magatzem cir·
cular de fusta.

la il·luminació interior de les taules està realitzada mit·
jançant tires de lEds col·locades dins del moble.

s’ha fabricat i s’ha personalitzat el mobiliari amb ro·
dons de ferro pintat blanc d’un diàmetre de 20 mm sol·
dats a base de xapa de ferro pintada i elements de fusta 
lacada de color corporatiu (magenta Pantone 226) a la 
part superior amb endolls camuflats a la part inferior.

El porta caramel, el porta díptic i el porta bolis s’han 
integrat i personalitzat a l’interior dels mobles.

En la part superior de l’estructura tubular d’acer pin·
tada s’hi ha col·locat el logo d’andorra telecom amb 
lletres individuals de 43 cm d’altura,  il·luminades per·
què sigui ben visible i per donar la màxima visibilitat 
a la marca.  
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>>>La il·luminació del estand està realitzada 
mitjançant tires de LEDs superiors dobles fixades 
a l’estructura tubular d’acer i punts de llum 
superiors repartits en funció de les necessitats

de manera general i esquemàtica, 
l’estand es compon de tres ele·
ments construïts i diferenciats: 
un magatzem circular de fusta 
pintada de blanc de 3 m d’altu·
ra i 5,50 m2, una estructura tubu·
lar d’acer pintada de 8x8 cm i una 

cortina perimetral doble suspesa 
a l’estructura anterior. aquest es·
quema general s’ha complemen·
tat amb mobiliari, terra, instal·
lacions elèctriques, il·luminació 
i audiovisuals, així com tot al·
tre element decoratiu.
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Industrials col·laboradors estand Andorra Telecom · Fira d’Andorra la Vella Industrials col·laboradors estand Andorra Telecom · Fira d’Andorra la Vella

SERVEIS 
D’ELECTRICITAT 
I MANTENIMENT

Avinguda del Pessebre, 44, PIS 2n 
1a · AD700 Escaldes Engordany

Tel. 608861 – 349162
electricitatnem@gmail.com

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

Sempre creanT 
eSpaiS únicS i innovadorS

SONORITZACIÓ · IL.LUMINACIÓ  

PROJECCIÓ, VISUALITZACIÓ I 
“VIDEOWALL”

MAPPING RETAIL

LLOGUER D’EQUIPAMENTS

INTEGRACIÓ DE SISTEMES 
AUDIOVISUALS

VIDEOCONFERÈNCIA

PANTALLES DE LEDS PER A 
INTERIOR I EXTERIOR

Av. del Fener 13 · AD700 Escaldes-Engordany
PRINCIPAT D’ANDORRA
Tel. +376 862 944 · Fax +376 865 270
musitronic@musitronicand.com
www.musitronicand.com

Camp Riberaygua, c. de La Tartera · AD500 St. Coloma · Principat d’Andorra · Tel. +376 722150 · Fax +376 722149 · admin.mundial@andorra.ad



CAL PANTEBRE D’ESCALDES

Un edifici 
singular en una 

cruïlla 
emblemàtica

L’Edifici de Cal Pantebre d’Escaldes està situat a 
la Parròquia d’Escaldes-Engordany, avinguda de 
Carlemany, núm. 124 (abans núm. 84), a la partida del 
Fener, que la Callisa del darrere separa de la partida 
Clot d’Emprivat. 

Pot ser tot destinat a local comercial o bé utilitzat com a 
oficines i magatzem. 

La superfície total construïda és de 314 m2.
La superfície total de façanes és de 535 m2. 
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PROPIETAT: Jordi i Rosalia Pantebre Trasfí
ARQUITECTE: Jordi Vidal Quílez
ENGINYERIA: GETCE 
CONSTRUCTORA: AUXINI, S.A.

ENVANS: Les parets d’obra són 
de cartró guix amb doble placa 
i llana de roca per aïllament 
tèrmic i acústic. 

TANCAMENTS: L’estructura 
exterior és d’alumini de “Technal 
model Soleal 65”, fulla oculta 

amb ruptura de pont tèrmic i  
vidres baix emissiu. La fusteria 
interior és de fusta per pintar. 

ASCENSOR: Accessible per a 8 
persones, amb maquinària dins 
del conducte. 

TÈCNICA CONSTRUCTIVA

FONAMENTS: Llosa de formigó 
armat. Els murs de sosteniment 
de la planta soterrani són de 
formigó armat i estancs. 

ESTRUCTURA: Forjats de formigó 
armat, sostinguts per pantalles i 
peus drets de formigó, parets de 
càrrega de formigó armat i pilars 
metàl·lics. 

FAÇANA: Tancament tipus 
“Ulma”. Façana autoportant 
i multicapa acabat amb 
placa de formigó polimèric, 
placa texturada rectangular 
aplantillada. La façana disposa 
d’aïllament tèrmic i acústic, és 
hidrofugada i resistent al foc. 

COBERTA: Llosat en pendent 
amb pissarra. La part plana és 
transitable pel manteniment. 

Un edifici singular 
en una cruïlla 
emblemàtica, al límit 
d’Escaldes-Engordany 
i Andorra la Vella



AUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA

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

Enginyeria i industrial col·laborador del projecte Cal Pantebre · Escaldes-Engordany

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

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL



industrials col·laboradors del projecte Cal Pantebre · Escaldes-Engordany

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:

Industrial col·laborador:
Edifici Cal Pantebre

sIstEmEs ConstruCtIus 
llEugErs
uLmA ArChItECturAL soLutIons

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

DISTRIBUÏDOR I INSTAL·LADOR DE:
AssIstÈnCIA

tÈCnICA

24h
AVARIES
838 000

InstAL·LACIÓ · mAntEnImEnt · rEPArACIÓ · PortEs AutomÀtIQuEs



industrials col·laboradors del projecte Cal Pantebre · Escaldes-Engordany

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

HOYO
Instal·lacions d’Alumini, Inox i Ferro

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

CrIstALLErIEs PrInCIPAL

TREBALLS VERTICALS I EN LLOCS DE DIFÍCIL ACCÉS

sotram@andorra.ad

TREBALLS VERTICALS I EN LLOCS DE DIFÍCIL ACCÉS

TEULADES 
IMPERMEABILITZACIONS 
RENOVACIÓ DE FAÇANES 

PINTURA 
OBRA EN ZINC 

INSTAL.LACIÓ DE CANALS 
LÍNIES DE VIDA 
TRETA DE NEU 

I TOT TIPUS DE TREBALLS EN ALÇADA
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La principal singularitat d’aquest projecte d’Hotel-Apartament 
de 4 estrelles situat al bell mig d’Organyà, és l’aposta clara 
per la qualitat en el servei turístic, entenent la qualitat en un 
sentit global, ja que s’han estudiat els detalls del projecte amb 
una gran exigència. Pel que fa al sistema constructiu, es tracta 
d’una rehabilitació integral -prioritzant la sostenibilitat i la 
domòtica en tot el procès-, amb un disseny exclusiu, apostant 
clarament per les últimes tecnologies.

pER CARlEs pUbIll I REDACCIÓ · FOTOs: ROGER CORTÉs

CAl TONARRO  ·  ORGANYÀ

L’hotel 
domòtic
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El projecte parteix de la premissa 
principal d’aconseguir la màxima 
lluminositat possible a l’interi-
or de les unitats d’allotjament, i 
és per això que s’ha realitzat una 
substitució total de la façana per 
un tancament envidrat, tot con-
servant l’estructura de l’edifici en 
els punts on ha estat possible.

Donat que la planta de l’edifici és 
reduïda, és fonamental una op-
timització en la distribució i, so-
bretot, en la situació de l’escala i 
de l’ascensor que es disposen a la 
part posterior, de manera que les 
unitats d’allotjament -2 habitaci-
ons i 2 apartaments- gaudeixin al 
màxim de la llum i de les vistes a 
l’exterior.

El programa funcional disposa 
d’una planta soterrani amb una 
sala petita, planta baixa on se si-
tua el vestíbul i la recepció, prime-
ra planta amb dues habitacions 
dobles, segona i tercera planta 
amb un apartament en cadascu-
na i planta sotacoberta amb una 
cafeteria-mirador.

El tancament envidrat esmentat, 
disposa d’una pell interior resolta 
amb fusteria d’alumini de trenca-
ment de pont tèrmic i vidre amb 
càmara d’alta eficiència energèti-
ca, i una segona pell exterior se-
parada per a afavorir la ventilació, 
amb un acabat serigrafiat. El con-
trol solar es completa amb uns es-
tors situats entre els 2 tancaments 
de vidre.

>>> L’escala, situada en la cantonada interior de l’edifici, té un tracta-
ment diferenciat del mur posterior en cadascuna de les plantes, tot 
seguint el mateix criteri i argument de la proposta gràfica de l’establi-
ment. La planta baixa de l’Hotel-Apartament és oberta i diàfana, amb un 
banc de fuster com a moble principal de recepció
 

>>>Des de la quarta planta, on hi ha la cafeteria-mirador, és des d’on 
s’aprecien millor les vistes a dos dels símbols d’Organyà: el campanar de 
l’església i la muntanya de Santa Fe

El projecte aposta 
clarament per la 
sostenibilitat i per 
una gestió eficient 
de les necessitats 
energètiques



la instal·lació de climatització de 
l’edifici s’ha resolt amb fan-coils 
com a emissors i una bomba de ca-
lor geotèrmica per a la producció 
de fred, calor i aigua calenta sani-
tària. l’elecció de la geotèrmia ens 
garanteix un rendiment molt alt in-
dependentment de les condicions 
exteriors.

pel que respecta a la domòtica, 
aquesta aporta al projecte una aju-
da cabdal en la gestió del funciona-
ment de l’edifici. Així, controla per 
una banda els elements principals 
de façana com són l’obertura dels 
estors i corredisses de la pell exte-
rior, la ventilació i la il·luminació, i 
per altra banda, la climatització de 
les habitacions i els elements co-
muns.

>>>Orrunte parchit endendandus ra doluptatus estis et aute cum il in 
non pellam faccus ilis pori omnit odit reris eossum inusciatis nos aute-
cer ionseri tionsequi od molorepro demolup tatisim nos ad quae volupta 
spere, idenemque conseq
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>>>Els 
banys s’han 
formalitzat 
principalment 
amb 
tancaments 
de vidre 
transparent 
o translúcid, 
segons les 
zones, per 
tal de donar 
la màxima 
sensació de 
transparència i 
amplitud

>>>Les 
habitacions 
combinen 
perfectament 
el disseny 
interior amb la 
funcionalitat de 
l’estructura



l’hotel s’autogestiona sol. Quan 
no té inquilins, queda en stand-by, 
i quan els visitants arriben i intro-
dueixen el codi s’obren les portes, 
s’encenen els llums, pugen les per-
sianes i s’apuja la temperatura de la 
calefacció de l’habitació reservada. 
Quan s’acaba el temps reservat de 
l’estada, l’hotel torna per si sol al 
repòs. Tot el sistema de telecontrol 
contribueix també a incrementar 
l’estalvi energètic

Un cop a l’habitació, el client no 
percep que es tracta d’un hotel do-
mòtic, i pot controlar llums, tem-
peratures i persianes igual que si 
fos a casa seva. Una pantalla tàctil, 
amb una aplicació especial, creada 
a mida i molt intuïtiva, permet als 
usuaris escollir entre diferents es-
cenaris ja programats o fer el seu 
propi. Els responsables de la do-

mòtica de l’hotel destaquen, justa-
ment, que la seva feina és present, 
funciona, però no es veu, que és 
justament l’objectiu: que el client 
ho gaudeixi però no ho percebi. 

Contribueix a contrarestar la fredor 
de la tecnologia la senyalística i l’in-
teriorisme, molt lligat a la fusta. si 
a la façana s’hi contempla un petit 
bosc de pollancres serigrafiat, a dins 
trobem primer els arbres i els troncs 
i finalment la fusteria. Cada una de 
les quatre habitacions té un nom –i 
no un número com és habitual en 
els hotels- que coincideix amb el 
motiu que decora la paret darrera 
el capçal del llit: bosc, escorça, lle-
nyer i fusteria. Tots els elements 
d’aquest hotel tenen un perquè al 
darrere i està lligat, d’una manera o 
una altra, al món de la fusta i la seva 
indústria.
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Els llums que 
il·luminen la 

façana es controlen 
domòticament. Estan 

programats per 
encendre’s i apagar-

se a unes hores 
concretes, així com 

baixar la intensitat en 
les hores de repòs dels 

usuaris. En algunes 
branques dels arbres 
serigrafiats també hi 

ha aus rapinyaires, per 
dissuadir els petits 

ocells d’acostar-se a 
la façana i evitar que 

pateixin accidents.

>>>>>>

>>>Els elements de senyalística estan fets 
d’acer corten tallats amb làser i la decoració 
està lligada a la fusta i a la seva indústria. 
Hi trobem des d’una taula feta amb una pila 
de llistons lligada a una taula de fuster, fins 
a decoracions que simulen la fusta tallada

>>>Cada habitació 
té el motiu que 

li posa nom 
decorant el capçal 
del llit. L’habitació 

de la fotografia 
de l’esquerra és la 

Bosc

ArquitECtES AutOrS DE prOjECtE i DirECtOrS D’OBrA:
Noèlia Albana Arjó - Amida Arquitectura
Carles Pubill Pociello - Vint Arquitectura, S.L.P.
ArquitECtA COnSuLtOrA D’EStruCturES: Marta Torras Isla
ArquitECtE tèCniC: Jordi Vilana Vilarrubla



Imatge corporativa i industrial col·laborador del projecte Cal Tonarro · Organyà industrials col·laboradors del projecte Cal Tonarro · Organyà

T +376 390 736
 T +376 355 105

ie7domotics@andorra.ad

ESTUDI
ROGER CORTÉS ·
DISSENY DE MARCA 
I PACKAGING ·
ANDORRA

Carrer dels Escalls, 19 4A Edifici Astre  ·  AD700 Escaldes-Engordany  ·  T. 854 964  ·  info@rogercortes.com  ·  www.rogercortes.com

Bra. riBeraygua, 49 · andorra la Vella · Tel. 861 316 · sodimac@sodimacsl.com

INTEGRACIÓ DE SISTEMES DOMÒTICS

Av. Santa Coloma, 93
Local A · AD500 Andorra la Vella

Principat d’Andorra · Tel. 384 001
info@imesdomo.net

www.imesdomo.net
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PER ENGINESA · FoToS: òSCAR LLAURADÓ

EDIFICI RESIDENCIAL ESCÀS

Tradició 
i tecnologia
En un entorn excepcional de natura, situat en una posició 
privilegiada per sobre del poble d’Escàs amb vistes sobre la 
Massana, neix el conjunt RESIDENCIAL ESCÀS.  Un conjunt 
residencial amb un total de 12 habitatges de diferents mides 
i proporcions però amb un punt en comú, la qualitat i l’am-
plitud dels espais interiors reforçada per les transparències 
entre interior i exterior que potencien aquesta amplitud de 
l’espai. 



L’edifici combina tradició i tec-
nologia. Una façana aplacada de 
pedra natural culmina sota uns 
voladissos de coberta de formi-
gó de gran cantell perimetral 
que eviten la visió de la llosa de 
pissarra i que són un dels punts 
característics d’aquesta promo-
ció. Aquests voladissos, i el re-
vestiment de fusta sintètica de 
color blanquinós, creen un con-
trast clar-fosc en la pròpia faça-
na del edifici.

Un altre dels punts singulars de 
la façana són els enormes tor-
napuntes de dues plantes que 
sostenen un gran voladís de la 
coberta de formigó sota la qual 
hi ha dos grans balcons sense 
cap suport perimetral. 

Les cantonades perimetrals de 
les façanes en les sales d’estar 
estan sostingudes per un lleu-
ger pilar metàl·lic integrat en la 
fusteria d’alumini perimetral, 
donant una sensació de lleuge-
resa del conjunt.

S’han buscat uns acabats càlids 
per a l’interior dels habitatges, 
a totes les estances. A les sa-
les principals un parquet fosc, 
en contrast amb la resta dels 
elements clars, és el material 
escollit per dotar les estances 
d’aquesta calidesa. Als banys 
i les cuines el mobiliari d’aca-
bat amb fusta natural és el que 
aporta aquesta textura càlida.

A les plantes soterrànies tro-
bem el conjunt de boxes d’apar-
cament tancats per a cadascun 
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>>>La façana aplacada de pedra natural culmina sota uns voladissos de 
coberta de formigó de gran cantell perimetral que són un dels punts 
característics d’aquesta promoció

>>>Uns grans 
tornapuntes de 
dues plantes 
sostenen un voladís 
de la coberta de 
formigó sota la qual 
hi ha els balcons 
dels habitatges, 
sense cap suport 
perimetral

L’edifici 
combina 
tradició i 
tecnologia
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lita encara més l’estalvi energè-
tic mitjançant la programació i 
l’optimització de la climatitza-
ció. 

En definitiva, un projecte i una 
construcció per crear 12 habi-
tatges de qualitat caracteritzats 

per estar ubicats en un entorn 
de natura amb unes vistes ex-
cepcionals sobre la parròquia de 
la Massana. 

dels habitatges. Alguns d’ells 
amb la particularitat de tenir 
un accés directe i privat des de 
l’aparcament a l’habitatge. 

Però a la planta soterrani no 
només hi trobem aparcaments. 
Una zona lúdica amb gimnàs, 
sauna, spa... fa encara més ex-
clusiva aquesta promoció.

La climatització de cadascun 
dels habitatges és independent. 

S’aposta per un sistema d’aero-
tèrmia,  fugint dels combusti-
bles fòssils, utilitzant una ener-
gia més sostenible i reduint les 
emissions de Co2 a l’atmosfera. 

El disseny de l’edifici té en 
compte criteris d’eficiència 
energètica per fer un edifici de 
baix consum. 

La domòtica de la casa permet 
controlar tot el sistema, i faci-

PROPIETAT: DECAEDRE SLU
ARQUITECTE: Pau Iglesias Rodríguez – ENGINESA

COL·LAbORAdOR: Joan Mateu Jofre 

CONSTRUCTORA: Dragasa

>>> Als banys i les cuines el mobiliari d’acabat amb fusta natural és el que 
dóna calidesa a aquestes sales

>>>A les sales principals un parquet fosc, en contrast amb la resta dels 
elements clars, és el material escollit per dotar les estances de la calidesa 
característica del projecte
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El disseny de l’edifici 
té en compte criteris 
d’eficiència energètica 
per fer un edifici de 
baix consum



Constructora i industrial col·laborador edifici Residencial Escàs Industrials col·laboradors edifici Residencial Escàs

EscaldEs-Engordany
tallerllados@andorra.ad

Fem realitat els teus projectes a Andorra

Ctra. de la Comella, 11 · AD500 Andorra la Vella
Tel. +376 871 340 · Fax +376 871 341 · dragasa@dragasa.ad / www.dragasa.ad

DRAGASA ha realitzat les obres de construcció de Residencial Escàs

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



Tovallolers de disseny

Industrials col·laboradors edifici Residencial Escàs

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

EmprEsa lídEr En pavimEnts, impErmEabilitzacions i aïllamEnts

C. Prada Motxilla 10 , AD500 Andorra la Vella
Tel. 806 445

www.schindler.com

Schindler

Dissenys que desperten 
els teus sentits



Industrials col·laboradors edifici Residencial Escàs

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

SOLUCIONS DE 
CLIMATITZACIÓ 

INVISIBLE

solucions per al bany 

amb un estil 
personal 

i diferenciador

Av. Santa Coloma, 31
T/F 824 408

AD500 ANDORRA LA VELLA
Principat d’Andorra

info@arcdemarbre.com

www.arcdemarbre.com 
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La nova oficina de turisme d’Andorra la Vella, situada a la plaça de la Rotonda, 
té el pic de Carroi com a font d’inspiració. La coberta reprodueix el perfil de la 
muntanya, i els angles i traços que creuen les façanes en recorden els pendents i 
les irregularitats. L’interior contrasta amb línies arrodonides i formes orgàniques. 
Els mobles s’integren fàcilment en l’espai i en permeten un major aprofitament.

pER REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

NOVA OFICINA DE TURISME

El Carroi 
fet edifici
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Creant
espai
L’antiga plaça de la Rotonda ara són 
dues: una és el propi pas de l’avingu-
da Meritxell per sobre el Gran Valira i 
l’altra, un nivell per sota, a sobre el 
riu. Aquesta darrera és la que ha patit 
una major transformació. S’ha allibe-
rat d’obstacles i llueix un toc de color 
floral. S’ha canviat el paviment, subs-
tituint la fusta natural per una de sin-
tètica amb manteniment mínim i millor 
adherència. 

Alhora, aquesta plaça es divideix en 
dues zones. Una d’accés, amb una 
escalinata al mig -dotada amb llums 
d’abalisament- i una rampa. L’altra, de 
plaça pròpiament, a un mateix nivell. 
Aquesta és ara àmplia i diàfana, lliure 
d’obstacles, un lloc de fàcil transitar. A 
més, s’ha aprofitat l’espai de sota els 
tirants per fer jardineres -amb sistema 
de rec automàtic-, que donen color a 
l’espai.

Tot el paviment, i també les parets de 
les jardineres, s’ha fet amb taulons 
massissos de fusta tecnològica, un ma-
terial aglomerat de resines plàstiques i 
fusta natural, apta per a l’exterior, a 
prova d’inclemències climàtiques i que 
gairebé no requereix manteniment. 
Aquest paviment es recolza sobre una 
estructura de llistons del mateix ma-
terial que reposen sobre una relliga 
metàl·lica d’acer galvanitzat.

L’oficina es troba en un punt estratègic del país, 
on conflueixen tant els que vénen de les valls del 
nord com els de les parròquies baixes o els de les 
valls d’orient. 

Ara s’enretira a un lateral per ampliar la perspecti-
va a la zona. Les formes apropen el pic de Carroi al 
centre neuràlgic del país. 

La coberta segueix el mateix perfil de la muntanya i 
els diferents plans inclinats recorden els pendents. 

La planta de l’edifici també presenta angles, que 
és com s’interpreta que seria una “llesca” del pic 
de Carroi. Els materials escollits per a l’exterior 
provenen d’elements inerts, com són les pedres a 
la muntanya. Les façanes tenen tot de diagonals 
que s’entrecreuen i representen les irregularitats 
del terreny. Una està feta de vidre, obre l’edifici a 
la plaça i rep els vianants. La contrària és d’apla-
cat, i aïlla l’oficina del bullici del carrer prat de la 
Creu. Tot l’edifici se sustenta en aquesta façana, 
és un edifici-grua, doncs al trobar-se sobre el riu 
l’estructura principal només pot recolzar-se a terra 
a través d’aquesta paret.

La coberta reprodueix 
el perfil de Carroi, i els 
angles i els traços que 
creuen les façanes en 
recorden els pendents i 
les irregularitats 
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PROPIETAT: Comú d’Andorra la Vella
PROJECTE EDIFICI OFICINA TURISME: Despatx d’Arquitectura Pere Cervós Cardona
PROJECTE REMODELACIÓ PLAÇA: Adserà Enginyeria
CONSTRUCTORA: SIMCO

L’edifici té 120 metres quadrats 
repartits en dues zones. A la part 
privada hi ha magatzem, lavabo, 
despatxos i, aprofitant l’altura, un 
altell amb la sala tècnica. 

La part pública té una zona d’in-
formació i venda d’entrades i una 
altra de botiga. Aquí, els materials 

provinents d’elements vius, com 
és la fusta, i les formes arrodoni-
des, contrasten amb l’embolcall. 

Els mobles s’integren fàcilment a 
l’espai generant un interior diàfan 
que dóna la benvinguda als turis-
tes i permet als treballadors l’apro-
fitament màxim. 

113l’advARQUITECTURA

>>>Per arrodonir la idea de transportar el pic de Carroi al centre de la ciutat, a l’interior de l’edifici s’ha volgut 
recrear el cel estrellat que es veuria des del cim en una nit d’estiu.  Els LEDs situats a sobre de l’escala volen re-
presentar les carreteres principals que uneixen des de Sant Julià de Lòria fins al Pas de la Casa i des del centre a 
Ordino



Arquitecte de la Nova Oficina de Turisme
Constructora de la Remodelació de la Plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella i de la Nova Oficina de Turisme

Industrials col·laboradors del projecte nova Oficina de Turisme · Andorra la Vella

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

jocor@jocor.ad

Av. del Pessebre, 37
AD700 ESCALDES-ENGORDANY

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

ELECTRICITAT - LAMPISTERIA -CALEFACCIÓ
CLIMATITZACIÓ - SEGURETAT CONTRA INCENDIS

GRUPS ELECTRÒGENS - DOMÒTICA

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 DE LA NOVA OFICINA DE TURISME i REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE LA ROTONDA D’ANDORRA LA VELLA



Industrials col·laboradors del projecte nova Oficina de Turisme · Andorra la Vella

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

www.totled.com

Carrer Prada Moles, 18
Magatzem Cervós
T 866660 – 345828
mkretols@hotmail.com
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C. Cavallers, 40 · local 1 baixos · AD200 ENCAMP

Tel. 834 990 · enguixatsbarragan@andorra.ad



Industrial col·laborador del projecte nova Oficina de Turisme · Andorra la Vella Industrials col·laboradors del projecte nova Oficina de Turisme · Andorra la Vella

Av. del Fener, 15-17  3er A
Andorra la Vella 

tel. 865774 · 335044
 pinturescendros@outlook.com

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

Industrial col·laborador de la Remodelació de la Plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella

www.gea.ad

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

IL·LUMINACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS

CUINES I BANYS
DOMÒTICA GARANTIA 

SEGURETAT 
SOLUCIONS

AL VOSTRE ABAST

 IL·LUMINACIÓ EFICIENT
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L’escola bressol ESPILL s’ha traslladat a la Plaça Major de 
Sant Julià de Lòria. Amb la intenció d’aglutinar serveis 
s’han aprofitat els antics locals de la Llar de Lòria, ubicats 
a la mateixa Plaça.

pER COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ

NOVA SEU DE L’ESCOLA BRESSOL L’ESpILL · SANT JULIÀ DE LÒRIA

Llum, vitalitat, 
comoditat i benestar



Els primers treballs varen con-
sistir en l’enderroc total de les 
instal·lacions antigues, ja que 
per adequar el local al nou ús, 
era necessari disposar de les 
plantes diàfanes, ja sigui pel pas 
d’instal·lacions com per l’ade-
quació de les estances i els es-
pais comuns.

Aprofitant l’experiència de les 
antigues escoles bressols par-
roquials s’ha adaptat al màxim 
el local a les necessitats reals 
dels usuaris, fent partícips en 
la concepció l’equip de l’ES-
pILL.

El resultat és una escola bressol 
totes les tres plantes, cadascuna 

d’elles amb accés des de l’exteri-
or, compten amb un nucli cen-
tral de distribució a partir del 
qual s’ha adaptat la circulació i 
l’accés a les aules.

S’ha tingut en compte la par-
ticularitat de la normativa vi-
gent en guarderies, aportant al 
màxim en els elements tècnics 
necessaris la integració dins 
el local, prioritzant la llum, la 
vitalitat, la comoditat i el ben-
estar.

Un punt important de la nova 
escola bressol és el gran pati 
exterior, que s’ha tractat com 
un gran jardí, col·locant un pa-
viment esmorteïdor de gespa. 
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>>>Un punt important de la nova escola 
bressol és el gran pati exterior, que s’ha 
tractat com un gran jardí, col·locant un 
paviment esmorteïdor de gespa.

>>>Aprofitant l’experiència de les antigues 
escoles bressols parroquials s’ha adaptat 
al màxim el local a les necessitats reals 
dels usuaris, fent partícips en la concepció 
l’equip de l’ESPILL.

PROJECTE: ESCOLA BRESSOL L’ESPILL
PROPIETAT: Comú de Sant Julià de Lòria / Societat Escola Bressol Laurèdia
ARQUITECTE: Oriol Gonzalez de Alaiza Cornet - Departament d’Urbanisme
CONSTRUCTORA: Construccions Neira



Constructora i Industrial col·laborador de la nova escola bressol · Sant Julià de Lòria Industrials col·laboradors de la nova escola bressol · Sant Julià de Lòria

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

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE: 

• calefacció

• lampisteria

• climatització

• ventilacions, 

• energia solar

• energia renovable
47 anys al vostre servei

Lampisteria, calefacció i climatització

Ctra. de Fontaneda · Edif. del Solà, esc. a, 4t, 2a · AD600 Sant Julià de Lòria · Tel. 843688 · Fax 843691 · Mòb. 321698 · constneira@andorra.ad
 

Seguretat 
i senzillesa 

d’instal·lació 
en els seus 

sistemes

Sèrie Carril DiN

l’eNerGia a leS 
TeVeS MaNS

Crtra. Margineda, Urb. Cal Aern, mag. 2
AD500 Santa Coloma (Andorra la Vella)
T +376 72 17 17 · M +376 34 30 48
F +376 72 44 54 · jgrifoll@celesvalls.com



Industrials col·laboradors de la nova escola bressol · Sant Julià de Lòria Industrials col·laboradors de la nova escola bressol · Sant Julià de Lòria

Controladors 
d’ambient per
un control de 
temperatura
energèticament 
eficient

Crta. De la Rabassa, 14 · Local 3 · Sant Julià de Lòria · Telèfons 844380 · 325688 · electricagili@andorra.ad

Zona Industrial Borda del Germà
nau 36  ·  AD600 Sant Julià de Lòria

T 843 999 · 327 721
serralleria-segre@andorra.ad



La Parròquia de Sant Julià de Lòria 
compta amb instal·lacions noves per 
a la llar de Jubilats. La Llar de Lòria es 
troba a la Plaça Major i s’ha habilitat 
l’edifici de l’antic Hotel Glòria per a 
crear aquest espai nou així com altres 
serveis comunals, que compartiran 
amb el nou centre d’atenció primària 
ubicat en una de les plantes de l’edifici.

per COMÚ De SANT JULIÀ De LÒrIA · FOTOS : ÒSCAr LLAUrADÓ

LLAr De JUBILATS 
A LA pLAÇA MAJOr De SANT JULIÀ De LÒrIA

Nova 
Llar de Jubilats
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L’edifici està compost per 7 
plantes i dos cossos diferenci-
ats en dos nivells. Quatre plan-
tes sobre l’accés de plaça Major 
i 3 plantes per sota donant a 
l’Avda. Francesc Cairat i creant 
així un nexe d’unió entre les 
dues vies.

el Comú disposava de l’embol-
call finalitzat de l’edifici, cedit 
pel M.I. Govern, havent de rea-
litzar tota l’adequació interior.

Les instal·lacions noves tenen 
una superfície aproximada de 
700,00 m2.

S’ha respectat al màxim l’apa-
rença original de l’edifici, pri-

oritzant en els espais amplis 
deixar visible l’estructura eclèc-
tica existent. S’han primat els 
materials i les instal·lacions de 
qualitat, cercant la comoditat i 
la funcionalitat dels espais per 
als usuaris.

Cafeteria, cuina, tallers, classes 
d’informàtica, sala de billars i 
sala polivalent són els serveis 
principals que desenvolupa la 
llar i que han estat distribuïts 
entre les diferents plantes de 
l’edifici. 

La resta d’espais i serveis estan 
distribuïts a les altres plantes i 
donen cabuda a les associacions 
i els actes parroquials. 
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“s’ha condicionat 
l’edifici de l’antic Hotel 
Glòria per a crear 
aquest nou espai així 
com d’altres serveis 
comunals”

>>>S’han primat 
els materials i 

instal·lacions de 
qualitat, cercant 

la comoditat i 
funcionalitat 

dels espais per 
als usuaris.

>>>Tallers, aula d’informàtica, billar, 
sala polivalent, .... són alguns dels 
serveis de la nova llar.

PROJECTE: Llar de Lòria
PROPIETAT: 
Comú de Sant Julià de Lòria
ARQUITECTE: Oriol Gonzalez de Alaiza 
Cornet - Departament d’Urbanisme
CONSTRUCTORA: Construccions Roca



Constructora i industrials col·laboradors Llar de Lòria Industrials col·laboradors Llar de Lòria

C. Cavallers, 40 · local 1 baixos · AD200 ENCAMP

Tel. 834 990 · enguixatsbarragan@andorra.ad

INDUSTRIAL COL·LABORADOR LLAR De LòRIA

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

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

Obra civil _ Obra privada _ Rehabilitació

Mobles a mida
Parquets

Cuines
Tot derivat de fusta

EMPRESA RESPONSABLE 
DEL PARQUET i PORTES AL PROJECTE 

“LLAR DE JUBILATS”

Crtra. dels Cortals, Naus 
industrials OCIVISA, nau 2ES 

AD200 Encamp · Andorra
Tel. 334 611 · Tel. 82 00 28 

F 82 06 99
fusteriapau@gmail.com
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La finalització de la segona fase de la reforma de l’edifici Júlia 
Centre ha transformat completament la planta baixa, i n’ha 
modificat el funcionament. L’antic concepte de galeria comercial, 
amb accessos a les diferents plantes superiors de serveis, ha 
evolucionat amb la nova concepció d’espai comercial que serveix 
de transició entre l’exterior i les diferents activitats que trobem a 
l’edifici, com són: el museu, els serveis comercials i les oficines 
existents.

Un concepte nou de perfumeria, perruqueria, lounge bar i 
farmàcia. Aquest és el punt de partida en la gestació d’aquest 
projecte. Crear un multiespai que fugi de la imatge tradicional 
d’aquest sector per apropar-nos més a la dels vestíbuls dels 
hotels i a la d’espais més confortables d’un habitatge. Una 
experiència sensorial per al client. Aquest és el propòsit final.

JÚLIA CENTRE

Centre de 
sensacions

pER ORObITg ARQUITECTURA/Ob.ENgINyERIA i 05 CRIsTINA ARNEdO INTERIORIsmE
FOTOs: ÒsCAR LLAURAdÓ
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per aconseguir un ambient aco-
llidor, amb cert glamur, però a 
la vegada comercial, hem jugat 
amb els elements principals amb 
els que es treballa en interioris-
me: la il·luminació, el color i la 
textura.

La llum és l’ingredient fonamen-
tal. Amb l’aplicació curosa, amb 
llums puntuals i línies ocultes i 
indirectes, s’aconsegueix realçar 
els productes i embolcallar tot 

l’espai i el seu contingut en una 
atmosfera agradable. 

Les tonalitats suaus utilitzades, 
allunyades de qualsevol estridèn-
cia, a més de fer servir de llenç els 
propis articles, vesteixen el pro-
jecte de placidesa. 

Un dels reptes principals d’aquest 
projecte ha estat les dimensions 
del local. La distribució d’una 
gran superfície constitueix un 

Un concepte nou 
de perfumeria, 
perruqueria, lounge 
bar i farmàcia. Una 
experiència sensorial 
per al client

>>>La combinació de textures dels diferents materials aporten el punt de 
dinamisme i contrast que fa que un espai no sigui anodí. En aquest cas, això 
és gràcies a l’equilibri entre les vetes de la fusta, la suavitat dels teixits, la 
pulcritud dels lacats i la rugositat subtil dels metalls

>>>Les tonalitats 
suaus utilitzades 
vesteixen el projecte 
de placidesa



desafiament, ja que existeix el pe-
rill d’originar àrees desangelades 
o, tot el contrari, zones saturades. 
per contra, aquesta característica 
ha permès crear un recorregut 
més lúdic per al client, qui passa 
per diferents racons adornats per 
algun detall decoratiu que refor-
ça el concepte estètic que ens ha 

servit de línia argumental en la 
creació del projecte: refinament 
i luxe. 

Cada detall ha estat treballat amb 
delicadesa i tendresa, sense me-
nysprear cap element. Ni un sòcol, 
ni una junta, ni una tapeta, per 
exemple, poden valorar-se com a 

secundaris. potser puguin passar 
més desapercebuts en una visió glo-
bal de la botiga, però sempre consi-
derem que tot té una importància. 
Res és suficientment insignificant 
com per no prestar-li atenció. 

El producte final de tot aquest 
treball és un establiment atractiu, 
còmode i dotat d’un ambient que 
embolcalla el client en un clima 
agradable i elegant, a més d’un in-
teriorisme intemporal. 

140 l’adv INTERIORIsmE 141l’advINTERIORIsmE

>>>Tots i cadascun dels mobles, objectes i peces que serveixen de suport al 
producte i a la comercialització han estat dissenyats tenint sempre molt en 
compte la ubicació en l’espai i la convivència amb la resta d’elements propers

>>>El resultat és un conjunt equilibrat i harmoniós, des de l’entrada fins a 
l’últim metre quadrat del centre

PROJECTE: Júlia Centre
ARQUITECTURA / ENGINYERIA: Orobitg Arquitectura-Urbanisme / OB.enginyeria
INTERIORISME: 05 Cristina Arnedo interiorisme



Industrials col·laboradors Júlia Centre

INSTAL.LACIONS I MANTENIMENT  DE: 

· AIRE CONDICIONAT
· CALEFACCIÓ

· SOLAR
· ENERGIES RENOVABLES

C/ de les Costes, s/n · Nau 3
Ed. Armengol · AD500 ANDOrrA LA VELLA 

Tel. 80 80 20 · Fax 80 80 21 · trefelca@andorra.ad

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

INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I MAQUINÀRIA D’HOSTELERIA

Un equip molt preparat per a realitzar treballs de 
decoració amb placa preformada de guix laminat



Industrials col·laboradors Júlia Centre Industrials col·laboradors Júlia Centre

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

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

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 Júlia Centre

Av. Fiter i Rossell, 48
T 820 847 · F 869 847

M 376 945 · 337 717 · 331 859
decor@andorra.ad

AD700 Escaldes-Engordany
Principat d’Andorra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…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 

Industrials col·laboradors Júlia Centre

Sodimac
espai  creat iu

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

www.gea.ad

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

IL·LUMINACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS

CUINES I BANYS
DOMÒTICA GARANTIA 

SEGURETAT 
SOLUCIONS

AL VOSTRE ABAST

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

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

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

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

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

PARSCAN by

Parscan by ERCO
guardonat amb 1 
iF Design Award 2015
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2015 Any Internacional de la

L’Organització de les Naci- ons Unides va 
proclamar, en la 68a Assem- blea Anual, el 
2015 com l’Any Internacional de la Llum i les 
Tecnologies basades en la llum. Els objectius 
d’aquest any no són altres que el de m i l l o r a r 
el coneixement sobre la llum i com a f e c t a 
en la vida quotidiana, a part de fomen- tar la 
cooperació internacional i les investiga- c i -
ons científiques en aquests camps, en- t re 
d’altres. Amb aquesta proclamació, les Na-
cions Unides reconeixen la importància de la 
sensibilització mundial sobre la manera en què 
la llum i les tecnologies que en deriven poden 
promoure el desenvolupament sostenible i aportar 
solucions als reptes mundials de l’energia, l’educa-
ció, l’agricultura i la salut. La llum té un paper essencial 
en la vida i és una disciplina transversal crucial de la 
ciència del segle XXI. Ha revolucionat la medicina, ha 
obert la comunicació internacional i continua sent un 
vector important que uneix aspectes culturals, econò-
mics i polítics de la societat mundial.

Llum

149l’advDOSSIER Il·lumInacIó148 l’adv DOSSIER Il·lumInacIó 

pER REDaccIó

>>> Hi ha regions del planeta que, quan el sol es pon, 
no disposen d’altra llum que la del foc.
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Les aplicacions de la llum han revolucionat la societat: a través de la medicina, 
de les comunicacions, de la cultura. És la clau de les tecnologies actuals i futu-
res, i, sobretot, a través del procés de fotosíntesi, és necessària per a què exis-
teixi la vida. La llum és per tot arreu, fins i tot en coses diàries en les quals no 
pensem que sigui fonamental, més enllà de les bombetes que ens il·luminen la 
llar, l’oficina o el carrer per facilitar-nos la visió i evitar-nos accidents.

pER REDaccIó 

Per què importa 
la llum?

La fotònica –la ciència i la tecnologia 
de la generació, el control i la detecció 
de fotons, que són les partícules 
de llum– pot protegir el planeta i 
millorar la qualitat de vida. Diuen els 
experts que el segle XXI dependrà 
tant de la fotònica com el segle XX 
ho va fer de l’electrònica. La llum pot 
contribuir a la generació d’energia, 
més enllà de l’energia solar –que no 
deixa de ser llum– mitjançant làsers 
potents per crear processos de fusió 
sota condicions controlades.

Però els làsers també ens serveixen, 
per exemple, en el camp de la salut. 
Cada vegada hi ha més intervenci-
ons quirúrgiques que se serveixen 

d’aquesta tecnologia per ser el menys 
intrusives possible i afavorir una re-
cuperació millor i més ràpida. Tam-
bé a l’hora de fer diagnòstics, la llum 
juga un paper important.  

La llum també és l’ingredient clau per 
als Sincrotrons i els làsers d’electrons 
lliures, que tant contribueixen 
a la recerca científica. Al cor 
d’aquestes màquines gegants hi ha 
un accelerador de partícules que 
es fa servir per crear una increïble 
llum brillant, tan intensa que pot 
revelar el detall atòmic i molecular 
de l’entorn. Això serveix a científics de 
diversos àmbits i sectors en les seves 
recerques.

DOSSIER Il·lumInacIó
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>>> La llum té aplicacions a diferents nivells, des de 
la pròpia il·luminació fins a tecnologies útils en el 
camp de la salut o les telecomunicacions.
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CUINES CREATIVES

AL VOSTRE ABAST 
GARANTIA SEGURETAT SOLUCIONS  

gea.ad

Carrer Prat de la Creu, 29-39
ad500 andorra la Vella
t 72 12 12 · F 88 50 84 · gea@gea.ad

GEA CASA

GEA CASA

domòtica
electrodomèstics

Il·luminació
Mobiliari

Preus a totes les mides

A partir de

Consulta’ns et sorprendrà

29,90€

1,995€A partir de
152 l’adv DOSSIER Il·lumInacIO

Escàners, lectors de CDs, i altres 
aparells que s’utilitzen a diari també 
necessiten d’un precís feix de 
llum làser per funcionar, així com 
l’inseparable telèfon mòbil.

Un dels invents més revolucionaris 
també és gràcies a la llum. Internet 
i la tecnologia que serveix les xarxes 
socials, les trucades de telèfon a baix 
cost, les videoconferències i tota 
la resta, que fan que la gent d’arreu 
estigui més connectada que mai, té 
la llum a la base.

>>>  La llum està a la base de la gran connectivi-
tat de la qual es gaudeix avui en dia.

>>> La llum del sol també és font d’energia

SERVEIS 
D’ELECTRICITAT 
I MANTENIMENT

Avinguda del 
Pessebre, 44, PIS 2n 1a

AD700 Escaldes Engordany

Tel. 608861 – 349162
electricitatnem@gmail.com
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Mil anys enrere, el 1015, Ibn Al-
Haytam (Alacen) publicava  els 
seus Tractats d’òptica.

Al cap de 800 anys, ens situem 
al 1815, Augustin Jean Fresnel 

descriu el caràcter ondulatori 
de la llum i 50 anys 

després James Maxwell 
publicava la Teoria 

e lectromagnèt ica 
de la propagació 

de la llum.

Albert Einstein descrivia l’efecte 
fotoelèctric l’any 1905 i, deu anys 
després, incorporava la llum a la 
Cosmologia.

L’any 1965 hi ha dues efemèrides 
de llum. Per un cantó, Arno Penzi-
as i Robert W. Wilson descobrien 
la radiació de microones de fons 
al cosmos, i per l’altre, Charles K. 
Kao treballava amb la tecnologia 
de transmissió de la llum per fibres 
de comunicació òptica.

Aquest 2015 es commemoren diverses efemèrides relacionades amb la 
llum. Són molts els aniversaris de descobriments i invencions que tenen 
la llum al centre.

pER REDaccIó 

Per què el 
2015?

DOSSIER D’Il·lumInacIó

llum 7

Decora la teva llar amb llum
És increible el que la il·luminació LED de Philips pot fer per 
tu, i utilitzant un 80% menys d’energia.

ESTADI 
NACIONAL
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Av. Sant Joan de Caselles, edif. Garal Monjó, local 2
AD100 Canillo, Andorra

tel.: +376 845342 · mòb.: +376 645460
seda.andorra@gmail.com

Vols pujar el valor del teu immoble?
Instal·la domòtica

SISTEMES ELÈCTRICS, DOMÒTICA I AUTOMATISMES

MAI LA TECNOLOGIA HAVIA ESTAT 
TAN FÀCIL I ECONÒMICA
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EXTERIORS

Grandvalira amplia 
estació nocturna al Pas de 
la Casa i el sector Peretol

SeCtor PAS de LA CASA
Segons l’acord entre SAETDE i el 
Comú d’Encamp, aquesta temporada 
s’ha construït un telecabina nou, Els 
Pioners, que unirà el peu de pistes 
amb la zona de debutants. Aquesta 
instal·lació nova consta de cinc 
pilones i 500 m esquiables, els quals 
han estat il·luminats en la totalitat, 
per a poder seguir sent utilitzats una 
vegada s’ha post el sol. 

La zona il·luminada nova compta 
amb Projectors LED Multiled 3M30 
de 200 W i 5000º K, subministrats 
per Ledind i equipats amb la millor 
tecnologia LED modular. De fàcil 
manteniment, previstos amb 
electròniques d’encesa instantània 
i capaços de funcionar fins a -40º 
C i un 100% d’humitat, aquests 
projectors es converteixen en 
ideals per a les condiciones d’una 
pista d’esquí. A més, compten amb 
òptiques específiques per a cada 
una de les peculiaritats orogràfiques 
presentades, que van des de les 

rectangulars de 120/60º fins les 
circulars de 30º, que eviten al màxim 
l’enlluernament i la contaminació 
lumínica. Per últim, és important 
destacar que la distribució lumínica 
inicial realitzada no arriba a 
consumir els 5 kW/h.

SeCtor PeretoL
Simultàniament a la instal·lació 
LED de la pista de “La Solana”, 
Ledind ha subministrat Projectors 
Multiled 3M30 de 200 W i 5000º K 
combinats amb Projectors LED-COB 
industrials de 200 W per a realitzar 
la reconversió de la il·luminació 
existent al Sunset Park Peretol de 
Grau Roig, l’únic Snowpark nocturn 
dels Pirineus. La il·luminació nova 
d’aquest espai, permetrà una millor 
visibilitat i evitarà l’enlluernament 
dels esquiadors. Tota aquesta feina 
afavoreix un estalvi en consum i 
manteniment, així com la reducció 
de potència a subministrar, 
especialment exigent en aquestes 
zones.

Degut a l’èxit de la pista d’esquí nocturna de “La So-
lana”, al Pas de la Casa, i la pista nocturna del sector 
Peretol que es van inaugurar la passada temporada 

2014-2015, Grandvalira aposta per ampliar les instal·lacions d’ambdós 
sectors per a donar major servei i espai esquiable nocturn als clients.

Eficiència energètica al servei

del consumidor

· Estalvi energètic i econòmic · Reduir el consum elèctric de llum fins al 80%
· Duració, fiabilitat, resistència i gran adaptabilitat

LED: la tecnologia eficient, ecològica i del futur

Per a més informació i productes consulteu la nostra pàgina webBalcó d’Ordino Bloc - 3 n17
AD300 Principat d’Andorra
Tel.: 685 100  ·  r@disgol.com www.ledind.com

Concessionari 
BMW-MINI. 

Grup Pyrénées
Una de les tecnologies en 
il·luminació que Ledind ha 
desenvolupat durant els últims 
5 anys ha estat la il·luminació 
enfocada al sector de l’automòbil, 
prestant especial atenció als 
concessionaris. En aquests entorns, 
Ledind té dos productes que s’han 
desenvolupat específicament per 
poder il·luminar els vehicles amb  
una precisió total. 

El primer d’aquests són les bombetes 
LED Industrial 60 W de Ledind, que 
en l’última generació estan oferint un 
rendiment superior als 105 lúmens/
watt. Això fa que, depenent de 
l’alçada on estiguin col·locades les 
campanes, es pugui il·luminar amb un 
cabal  de llum excel·lent. Per una altra 
banda, cal destacar que aquestes 
bombetes LED porten més de 5 anys 
al mercat, el que suposa un aval i una 
garantia tant en la durabilitat com en 
la consistència del producte. Cada 
vegada queda més clar que aquestes 
bombetes són una de las opcions 
més eficients en la substitució de les 
bombetes Industrials tipus «pera» de 
250 i 400 watts.

El segon producte desenvolupat per 
Ledind és el Downlight LED 8’’ 40 W, 
evolucionat i adaptat específicament 
per a la il·luminació de vehicles, 
resolent amb èxit la distorsió de colors 
i obtenint uns nivells d’il·luminació 
molt efectius.

InTERIORS 
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Proporcionem solucions factibles i adaptades a les necessitats específiques

 
Especialista en fabricació i comercialització de productes d’il·luminació LED
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Novelec ha realitzat un projecte pioner a Andorra basat en la idea de llum dinàmica. 
Un concepte innovador i modern que posa a les mans de l’usuari la possibilitat de 
simular les condicions de llum del dia a cada moment en funció de les necessitats 
exigides, ja sigui pel tipus d’activitat que s’hi desenvolupa com per la tipologia 
d’usuari que l’utilitza.

El Centre de Reeducació Visual Pasteur aposta per aquest projecte i es prepara per 
treure’n profit i col·laborar conjuntament amb Novelec en la presa de resultats.

nOVElEc

La Llum 
com a reflex 
de la Natura

pER REDaccIó
>>> Projecte reforma del Centre de 
reeducació Visual  Pasteur.

Novelec 
ha realitzat un 
projecte d’il·luminació 
pioner al país, 
basat en la llum 
dinàmica. 

El Centre de 
R e e d u c a c i ó 

Visual Pasteur pre-
sentava una carència 

en quant a nivell lumínic. 
Aquesta manca de llum va 

ser l’excusa perfecta perquè dos 
interlocutors, d’una banda Novelec i 

de l’altra Lucila To, directora del Cen-
tre, s’embarquessin en aquest projec-
te que, tot i ser de petites dimensi-
ons, requeria molta precisió i un gran 
estudi previ per assolir els resultats 
esperats en el futur.

Els especialistes de Novelec van 
proposar una solució basada en el 
concepte de llum dinàmica. Consis-
teix a poder modificar la tonalitat i 
la intensitat de la llum, tal com pas-
sa a la natura amb la llum solar, en 
funció de diferents paràmetres. Van 
caldre vàries entrevistes amb la res-
ponsable del Centre de Reeducació 
Visual per intercanviar necessitats 
d’una banda i solucions de l’altra. La 
conclusió va ser que seria necessari 
donar resposta a una franja de Tem-
peratura de color que anés des dels 
2700° K propis de la llum de darrera 
hora de la tarda fins els 5200° K que 

correspondrien al migdia d’un dia 
assolellat.

La llum com a tal influeix de manera 
demostrada en l’organisme. No som 
igual d’actius durant totes les hores 
del dia, ja que el nostre cos evoluci-
ona amb la llum solar i s’alimenta de 
la mateixa. El fet de treballar en zo-
nes tancades i amb poca influència 
solar i, a més, en un país com Andor-
ra en què durant l’hivern s’escurça 
enormement la franja d’aportació de 
llum natural.

Basats en experiències molt similars 
ja instal·lades i en ple funcionament 
als països nòrdics, Novelec va inter-
pretar que en realitat les condicions, 
tot i que menys agressives, podien 
ser molt similars a les que oferia An-
dorra en quant a llum, i a la durada 
d’aquesta. Es va partir de la base que 
marca el codi tècnic d’edificació per 
a poder mantenir els nivells neces-
saris de llum per al treball que es 
realitza al Centre. D’altra banda, es 
va estudiar amb detall la distribució 
dels punts de llum, per tal d’assolir 
els nivells de la manera més homo-
gènia possible.
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Un cop analitzats els conceptes tèc-
nics més previs, bàsics per donar 
resposta a la primera necessitat del 
Centre (manca de llum), es va pro-
cedir a treballar amb la responsa-
ble incidint en les necessitats més 
detallades que tenia pel que fa als 
pacients. Es detecta que, majoritàri-
ament, es tracta de treball amb nens 
que mostren deficiències de visió en 
diferents graus. El Centre de Reedu-
cació Visual estudia aquests casos i, 
de manera personalitzada, intenta 
corregir-los amb diferents estímuls 
de treball segons les necessitats de 
cada pacient.

El fet de ser un treball personalitzat 
creava un espai on la llum podia tenir 
molta rellevància. Les necessitats lu-
míniques canviaven en funció de l’es-
tat d’ànim del pacient. A pacients més 
actius, podia ser interessant una llum 
més càlida per tal de crear un ambi-
ent de més calma, i en el cas contrari, 
amb pacients més cansats o esgotats 
després de la jornada escolar, podia 
ser interessant fer ús d’una llum més 
freda, més propera a les condicions 
de Sol del migdia, on el cos es mostra 
més actiu i més receptiu.

A dia d’avui, i malgrat que el projecte 
es troba encara en una fase molt ini-
cial com per obtenir resultats defini-
tius, sí que hem pogut constatar un 
fet què a priori no s’havia contemplat. 
La responsable del Centre, Lucila To, i 
les persones que hi treballen han po-
gut comprovar per si mateixes la in-
cidència de la llum dinàmica. De fet, 
de manera autònoma i gràcies al fet 
d’haver treballat conjuntament en el 
projecte, el coneixement del sistema, 
els ha permès fer-ne ús amb l’objec-

tiu d’influir en l’estat d’ànim propi. És 
a dir, de ser capaces de generar-se a 
través de la llum, la predisposició ne-
cessària per poder afrontar amb l’ac-
titud adequada la tasca prevista per a 
cada moment puntual.

Tot aquest projecte, a l’espera de 
resultats més definitius, marca cla-
rament la tendència de Novelec per 
posicionar-se com un especialista en 
il·luminació amb capacitat per apor-
tar idees noves a un món que, mal-
grat semblar molt quiet, està en mo-
viment continu, tant a nivell lumínic 
com a nivell orgànic. L’impacte de la 
llum a cada espai i sobre les persones 
és potser, actualment, el camp més 
ampli i amb més camí per recórrer en 
el món de la il·luminació. Triar correc-
tament els interlocutors per aportar 
innovació és tan o més rellevant que 
la tria dels materials per dur a terme 
un projecte. 

2. edificis educatius
2.1 Aules, aules de tutoria 300 19 80 - La il·luminació hauria ser controlable

2.2 Aules per a classes nocturnes 
i educació d’adults

500 19 80 - La il·luminació hauria ser controlable

2.3 Sala de lectura 500 19 80 - La il·luminació hauria ser controlable

2.4 Pissarra 500 19 80 - Evitar reflexions especulars

2.5 Taula de demostracions 500 19 80 - En sales de lectura 750 lux

 9300ºK: PantaLLa DE 
tELEvisió CRt

7500ºK: a L’ombRa
 (Dia buiDat)

6000ºK: 
CEL EnnuvoLat

5500ºK: 
soL DE migDia, fLaix

4500ºK: soL DE mitja 
taRDa

2800ºK: LLum 
inCanDEsCEnt

1900ºK: LLum D’EsPELma

> render estudi dialux Codi tècnic d’edificació 
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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

L’Agència Internacional de l’Energia calcula que la il·luminació representa 
al voltant del 20% del consum d’electricitat global. Tot i que en aquest 
camp s’han fet progressos importants –cada vegada estan més esteses les 
bombetes de baix consum i els LEDs–, encara hi ha molt camí a recórrer.

Costos 
de la llum

DOSSIER Il·lumInacIó

pER REDaccIó 
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>>>  No es tracta només de reduir 
el consum sinó de saber utilitzar la 

llum i il·luminar correctament.

L’evolució futura de la societat, tant 
en els països desenvolupats com 
en aquelles economies emergents, 
està íntimament lligat a la capacitat 
d’il·luminar eficientment les ciutats, 
les cases, les escoles i altres. No es 
tracta només de reduir el consum, 
sinó també de saber utilitzar la llum 
i il·luminar correctament.

La baixa qualitat de la il·luminació 
–pensem en territoris en els quals 
quan cau el sol només hi ha foscor, 
la insana làmpada de querosè o l’es-
pelma– té un impacte dramàtic sobre 
la salut i les oportunitats d’educació. 
Així, és fa necessari que tothom pugui 
gaudir de la il·luminació escaient, i 

actualment existeix la tecnologia que 
hauria de permetre aquesta oportu-
nitat. Per exemple, mitjançant llan-
ternes LED carregades amb energia 
solar. Justament, un dels objectius de 
l’Any Internacional de la Llum és el de 
promoure l’ús d’aquestes llanternes 
solars a les regions on no hi ha una 
font elèctrica fiable.

D’altra banda, una il·luminació inefi-
cient també té conseqüències en l’en-
torn. Per exemple, a la via pública, 
a part de representar un malbarata-
ment d’energia i causar contaminació 
lumínica, desorienta la flora i la fauna 
de l’entorn, i ens impedeix observar 
l’univers.
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Arteks és un despatx d’arquitectura que fa gairebé una dècada 
que és conscient del canvi de paradigma que s’ha de fer a nivell 
constructiu. Primer va començar amb l’eficiència energètica, després 
la sostenibilitat i ara continua amb la bioconstrucció i els efectes 
que tenen sobre la salut els espais que ens envolten. Una llista 
d’exigències noves que el despatx ha incorporat a tots els projectes.

aRTEkS

“La terra no és un llegat dels 
nostres pares, sinó un préstec 

dels nostres fills”. Proverbi indi
pER aRTEkS aRquITEcTuRa

per reforçar aquesta nova etapa en-
ceten un cicle de xerrades que trac-
taran sobre tots aquests temes, amb 
l’objectiu de conscienciar a la socie-
tat a través de la divulgació i crear 
una xarxa de persones que puguin 

compartir les mateixes inquietuds i 
informar-los adequadament.

la xerrada que va iniciar el cicle 
va tenir com a tema principal 
les radiacions (un factor físic de 

  

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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contaminació ambiental). per això 
hem convidat a la cèlia Ribera 
Segalés, una arquitecta especialista 
en radiacions ambientals 
-col·laboradora habitual del 
despatx- que gràcies als aparells de 
mesura va fer visible allò invisible: 
els camps elèctrics, magnètics i 
electromagnètics.

Tenint en compte que la construc-
ció genera el 40% de la despesa 
energètica de la societat actual, 
que ens passem el 90% del temps 
en espais tancats i que a la nostra 
societat comencen a aparèixer ma-
lalties derivades dels aspectes del 
nostre ambient (Sqm, electrosensi-
bilitat, fibromiàlgies, fatiga crònica, 
al·lèrgies, creixement d’autoimmu-
nes...) reconegudes ja en el pla d’ac-
ció Europeu sobre medi ambient 
i Salut 2004-2010; pensem que és 
important que es comencin a revisar 
i difondre valors i factors que fins ara 
no s’han tingut en compte a la nos-
tra societat.

creiem que és vital que les nostres 
institucions comencin a generar una 
norma tècnica que ens protegeixi en 
aquest sentit. Fins ara l’única que 
existeix en aquest sentit és la nor-
ma tècnica SBM, desenvolupada 
per l’IBn (Institut für Baubiologie 
& Oekologie Neubeurn, que porta 
des de 1987 treballant per a la salut 
de les persones dins el seu ambient.

aquesta és una norma que 
determina els valors indicatius 
associats a les zones de descans i 
també les condicions addicionals 
de la tècnica de mesurament. 
És una norma tècnica publicada 
per primera vegada el 1999 en la 
que hi treballa constantment una 
comissió de 10 experts i que es 
revisa periòdicament, amb l’última 
versió actualitzada aquest maig del 
2015.

les xerrades continuaran tocant 
altres temes d’interès que 
actualment podem trobar dins dels 
espais tancats on fem vida. Factors 
que interactuen amb nosaltres i que 
ens poden provocar desequilibris i 
patologies, ja siguin BIOlÒGIcS 
com les bacteris, els fongs, els 
insectes; o quÍmIcS, com els 
compostos orgànics volàtils cOV, 
els compostos orgànics persistents 
cOp.

aquests factors NO ES VEUEN, 
NO ES TOQUEN i la majoria NI 
S’OLOREN.

això fa que sigui més difícil de 
controlar-los o prevenir-los que 
altres més evidents.

per això cal informar-nos d’on i 
com els podem trobar i controlar.

La casa és com la 
nostra tercera pell: 
cuidant-la també 
cuidarem la quarta, 
el «medi ambient».

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

A+++
ENERGIA

Mínim consum d’energia, màxim confort

SerrallerIa InduStrIal el  Por tuguÈS
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L’IBN -Institut für Baubiologie & Oekologie Neubeurn- va ser fundat l’any 1983, i té com a principal àmbit d’estudi la 
bioconstrucció, com afecten les cases i oficines, i el seu contingut invisible, a les persones. Hi ha malalties que es 
relacionen directament amb les construccions i els camps elèctrics, magnètics i electromagnètics que s’hi generen. 
És aquesta institució la que ha desenvolupat l’única norma tècnica sobre bioconstrucció, que es resumeix en les 
següents regles bàsiques:

BIOcOnSTRuccIó

LeS 25 reGLeS BàSIqueS

Materials naturals 
i no adulterats

Materials inodors 
o d’olor agradable 
que no emetin 
substàncies 
tòxiques

Absència de 
pertorbacions 
naturals i 
artificials en l’obra 
Materials de baixa 
radioactivitat

Protecció acústica 
i antivibratòria 
orientada a les 
persones

Clima interior. 
Regulació natural 
de la humitat 
atmosfèrica 
interior mitjançant 
l’ús de materials 
higroscòpics

qualitat òptima 
possible de 
l’aigua potable 
Minimització i 
dissipació ràpida 
de la humitat de 
l’obra nova

Proporció 
equilibrada 
d’aïllament tèrmic 
i acumulació de 
calor

temperatures 
òptimes de les 
superfícies i de 
l’aire ambient

Bona qualitat de 
l’aire ambient 
gràcies a una 
renovació natural

Prevenció de 
problemes            
per al medi 
ambient 

Calor radiant per a 
la calefacció

Alteració mínima 
de l’entorn de 
radiació natural

Absència 
de camps 
electromagnètics 
i ones de ràdio en 
expansió

reducció de la 
presència de fongs, 
bactèries, pols i 
al·lèrgens. Medi 
ambient, energia i 
aigua

Aprofitament    
dels     
coneixements 
de fisiologia 
i ergonomia            
en la decoració          
i l’equipament        
de l’espai interior 

Minimització del 
consum d’energia 
aprofitant al màxim 
fonts d’energia 
renovable

Materials de 
construcció 
procedents, 
preferiblement, 
de la regió i que 
no afavoreixin 
l’explotació abusiva 
de matèries 
primeres escasses 
o perilloses

qualitat òptima 
possible de l’aigua 
potable

Habitatge i 
entorn residencial 
individuals, molt 
relacionats amb 
la natura, dignes i 
compatibles amb 
la vida familiar 

respecte de 
dimensions, 
proporcions 
i formes 
harmonioses

Condicions 
naturals                  
de llum, 
enllumenat i color

Habitatges 
allunyats de 
fonts d’emissions 
contaminants i 
sorolls

Mètode de 
construcció 
descentralitzat 
i flexible en 
urbanitzacions 
enjardinades

Absència de 
seqüeles socials 
negatives

MIqueL MerCÈ 

poètic 
contrast 
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És la història de la vida, la de tota la 
vida. A més de 2.400 m d’altitud, l’aigua 
s’acumula pacientment als Estanys de 
Perafita i de la Nou, donant vida de 
manera espontània al Riu de Perafita, en 
una primera instància de manera tímida, 
en multitud de fonts que s’escorren 
pels prats magnífics de Clots del Port. 
La presència de l’aigua és dispersa i de 
dimensions reduïdes, tot i que de forma 
activa i vivaç, seguint el pendent més fort, 
es va acumulant per donar vida al Riu de 
Perafita, cada vegada amb més intensitat. 
Aquesta intensitat deixa pas a corrents 
més agitats, més sonors, més vius… de la 
mateixa manera els prats es transformen 
en roques, que li marquen a l’aigua el 
camí a seguir de manera més clara… 
És aquest contacte, aquesta relació i 
aquest contrast el que dóna sentit a les 
fotografies, d’una banda el negre de la 
roca exànime i matèrica, i per l’altra banda 
l’aigua, blanca i clara, agitada i vivaç…
A mesura que l’aigua prossegueix el camí 
de la vida, es retroba amb altres rius, 
com el Madriu, acumulant més velocitat, 
cabal i energia. En aquesta etapa curta 
de la vida de l’aigua ja ha pogut viatjar 
durant més de 4,5 kilòmetres i més de 
1.000 m de desnivell negatiu, carregant-
se d’energia, vida i experiència. Aquest 
cúmul d’intensitat queda reflectit en les 
imatges, que són més contrastades i a la 
vegada més difuminades. El moviment 
més intens deixa una mena de broma al 

contacte entre els dos elements, entre 
els dos colors, carregant les imatges 
d’atmosfera i so… Les roques estan cada 
vegada més marcades pel contacte 
constant amb l’aigua… Una vegada més 
l’aigua, ara formant part del riu Madriu, 
continua la vida fins arribar a la vall, al 
poble d’Escaldes, on es retroba amb el 
Valira d’Orient. Aquí l’aigua ho és gairebé 
tot, més intensitat, més vida, la roca 
queda gairebé difusa dins d’aquest mar 
d’agitació, ara el soroll és encara més fort, 
i l’aigua té tanta energia que comença a 
moure les roques…

Per resumir, un total de 1.325 m 
de desnivell negatiu i més de 6,2 
kilòmetres, més de 25 sortides 
uns 10 mesos de durada, s’han 
capturat 1.200 imatges amb una 
exposició mitjana de més de 70 
segons…

Aquest inici de vida i de joventut, 
intens i potent, no s’acaba aquí el 
Valira d’Orient es retroba amb el del 
Nord, formant el riu La Valira i així 
successivament fins al mar… aleshores 
el cicle pot regenerar-se… perquè algun 
dia aquella gota d’aigua que va caure als 
Clots del Port a la Vall de Perafita, pugui 
tornar a casa… 

POÈTIC CONTRAST 

aigua - roca - artista
TReS elemeNTS, 
dOS ReCORReguTS, 
méS que uN INSTANT…

TEXTE I FOTOS: MIQUEL MERCÈ

Dos contrastos molt marcats, un de moviment i l’altre de textura, matèria i 
color: la roca negra, estàtica i l’aigua blanca, en moviment. Aquestes imatges 
capturen el contrast d’aquesta realitat amb una sensibilitat única que 
permet intensificar aquest contrast gràcies a la metodologia utilitzada per 
fotografiar.

ART
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>>>“Sense títol” 618X1000mm  ·  sèrie POÈTIC CONTRAST  ·  mIquel meRCÈ
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d’una banda el negre 
de la roca exànime i 
matèrica, i per l’altra 
banda l’aigua, blanca i 
clara, agitada
 i vivaç…
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Autoportrait 1964, huile sur toile, 130x89cm

l’enterrement, 1949, huile sur toile, 97x57cm

PINTURA

Bernard Buffet
Post 1958: una simfonia de color de més a més

Bernard Buffet. Post 1958: una simfonia de color de més a més és una 
exposició d’una cinquantena d’olis del pintor francès, que serveixen 
per repassar la trajectòria d’aquest autor. Més concretament, de la 
segona etapa, entre la dècada dels 40 fins als 90 del segle passat, la més 
desconeguda alhora que més prolífica. Buffet va ser mereixedor de diversos 
reconeixements i, amb només 20 anys, ja era considerat un referent en el 
món de l’art. Però els esdeveniments van fer que passés gairebé a l’oblit 
a partir dels anys 60 i fins a la mort. La Fundació que porta el seu nom 
treballa ara perquè rebi el reconeixement que se li va negar.

PER REDACCIÓ · IMATGES OBRA BUFFET: FUnDACIÓ BERnARD BUFFET · FOTOS InAUGURACIÓ: SERVEI FOTOGRÀFIC GOVERn D’AnDORRA
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“Un quadre de Buffet es reconeix 
amb una ullada!”, exclama Henry 
Périer, comissari de la mostra, que 
es pot veure a la Sala d’Exposicions 
del Govern des del 16 de novembre 
fins al 10 de gener. 

Els personatges angulosos el 
classifiquen dins el moviment de 

l’expressionisme miserabilista. Se’l 
qualifica també de pintor figuratiu, 
com a oposició a l’abstracció 
i també al realisme socialista. 
Les seves obres són colpidores, 
i el dibuix s’allarga com una 
súplica. L’estil és inconfusible, 
es caracteritza d’una banda per 
la xarxa de línies rectes i seques, 

que configuren el sistema pictòric 
de Buffet, i per l’economia de la 
pintura.

Els primers quadres lluïen poc 
color, però després aquest agafa 
més força. Al voltant dels anys 60 
del segle passat, el dibuix deixa 
de prevaldre per davant el color. 
Rostres grisos, fronts arrugats, 
cabells estranys, mans crispades. 
Els personatges semblen 
crucificats. Van al més essencial 

i revelen “moments de crispació, 
d’angoixa, són, de fet, reflexions 
sobre els misteris profunds de 
l’existència”, escriu Périer. Les 
pintures de Buffet “escapen a 
la durada i al determinisme del 
temps”, segons el comissari. 

Aquesta intemporalitat també és 
característica de l’obra de Buffet, 
que sembla que hagi passat 
comptes amb l’objecte de la seva 
pintura. 

Annabel en maillot de bain, 1960, huile sur toile, 
195x80cm

le petit duc, 1969, huile sur toile, 65x54cm

177l’adv
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El Silenci és el silenci. Bitàcola i Silenci tenen molt a veure 
amb la praxi artística. Lluny del brunzit exterior, cal donar 
rellevància al decurs de la feina silenciosa i quotidiana, 
sense defallir, malgrat els vents en contra i els inferns 
monstruosos que ens assetgen. La descripció d’un trajecte 
és tant o més important que la fi del mateix… L’Ítaca de 
Kavafis podria ser-ne un exemple il·lustratiu i parabòlic. 
Recórrer i aprendre d’un mateix.

Durant un temps, en converses íntimes i enriquidores, es 
deduïa que en algunes de les meves peces hi havia soroll. 
Un ressò del món urbà. I sí, implícitament considero que 
n’hi havia; tanmateix sovint explícitament també. Eren 
temps d’objet trouvé i d’estar més avesat a la mecànica 
i a la física recreativa; jocs d’enginy que tan corprès em 
varen tenir. El temps passa i tots plegats anem mutant. 
Ben trobada i meravellosa la metamorfosi que ens allibera 

GALERIA PILAR RIBERAYGUA 

“Bitàcola del silenci”
PER PEP FAjARDO

Bitàcola és aquell armari d’un vaixell, a prop del timó, on s’ubica la brúixola i on s’emmagatzemen, entre 
altres coses, les experiències de navegació en forma de quadern que descriu el progrés d’un viatge. Gresol 
d’idees i intencions amb una estructura cronològica i certa subjectivitat, lligada sempre a una realitat vis-
cuda i canviant, on es descriu un camí, un «anar fent». Dades d’allò que ha anat succeint i que cal anotar 
pel que ens hi va. Posar un peu davant de l’altre sense perdre l’equilibri en un exercici constant d’esforç i 
constància per no caure.

ART

Arc habitat. 2015
Fusta, pedra, corda, ferro i ciment.
42 x 130 x 15 cm.

Clandestí. 2015. Ferro, fusta, branques de roser i esmalt. 90 x 40 x 18 cm. >>> 
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de la insistència i la repetició d’arguments 
per fer-nos menys predictibles. Cal no 
avorrir a l’interlocutor, al que mira, al que 
observa… Que al cap i a la fi és qui rep les 
andanades més o menys creatives i totalment 
intencionades. Sempre, per part meva, 
cercant la línia de flotació de l’ànima, la pell, 
la humanitat.

M’interessa el batec màgic, el divertimento 
sense banalitats… L’objecte dotat d’intenció 
i obert a diferents interpretacions. Sense 
dogmatitzar materials ni tècniques, ja que tot 
és vàlid si és útil. La dignitat material capaç 
de dibuixar en l’espai.

Sempre he mantingut certa obstinació 
en la defensa del fet que no calen massa 
explicacions respecte a allò que fem 
nosaltres, els ampul·losament anomenats 
“artistes”. I quan són necessàries quelcom no 

rutlla bé. Només cal contemplar i deixar-se 
anar obeint els paràmetres objectuals trobats 
en el laboratori que és el taller. Juan-Eduardo 
Cirlot creia fermament en el significat 
subconscient dels objectes. Jo també.

En l’exposició “Bitàcola del silenci”, a la 
Galeria Pilar Riberaygua, hi ha cert intent 
de mirada retrospectiva, una ambició 
testimonial on queden paleses les darreres 
troballes com part de la sèrie “Eyekus”, 
neologisme particular que li dóna títol, 
inspirat en el caràcter visual del haiku 
japonès, poema brevíssim i minimalista de 
tres versos. O les peces que incorporen lents 
òptiques, fotografia, llum o miralls interiors. 
I d’altres que sota el meu criteri mereixen 
ser transmeses i revisitades, com Gran Arc i 
Observatori, els més grans dels formats que 
s’integren a la mostra. 
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“ gresol d’idees i 
intencions amb una 
estructura cronològica 
i certa subjectivitat, 
lligada sempre a una 
realitat viscuda ...”

Saturn. 2013
escultura de sostre.
Fusta, ferro, esmalt, fil i plom.
180 x 30 x 30 cm.

màscara. 2015
Fusta, tèxtil i pa d’or.
34 x 18 x 10 cm.

Futur. 2015
escultura de sostre. detall.
Ferro, fusta, fil, plom i vidre.
215 x 30 x 30 cm.

Submarina. 2015
Fusta, ferro i pa d’or.
50 x 80 x 15 cm.



Un parèntesi cronològic breu de 
dedicació contínua i silent. Un 

simple, a la vegada que complicat, 
exercici de readaptació de la 

realitat. “… Dels punts cardinals, 
del fum, del núvol, del punt, 

del planeta…” Manuel Vázquez-
Montalbán dixit, a col·lació del que 

estem tractant. Només això.

El rumb, desconegut. El mar, 
revoltat. La voluntat com una 

facultat de decidir i ordenar la 
pròpia conducta: autobiogràfica, 

amb una insistència ferma i silent. 
Coordenades actuals.

Silenci i Bitàcola. 

eyeku n.4. 2013
Fusta, fil, acrílic i plom.

50 x 20 x 10 cm.
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Júlia Soin Extrême Cou et Décolleté avec 2% MAJESTEM™

Un tractament cosmètic luxós i sofisticat per a la delicada pell del coll i l’escot. El complex cel·lular retorna 
la bellesa i la fermesa a la zona del coll i l’escot gràcies a un eficaç còctel de vitamines antioxidants A, C, E i 
F, sumat a l’acció d’actius a base d’extractes vegetals, com l’Orquídia porpra i l’alga Chlorella vulgaris. Com a 
gran novetat, incorpora el nou actiu MAJESTEM™, d’altes propietats antioxidants, que protegeix contra l’estrès 
oxidatiu, restaura la tensió de la pell i proporciona un efecte lífting visible a la pell.
Ideada amb una aroma relaxant que aporta sensació de benestar i proporciona un confort molt agradable 
després d’aplicar-se-la. Està indicada per a les pells més sensibles i exigents. Incorpora un factor de protecció 
SPF10 i un toc de seda per a un acabat majestuós.

DISPONIBLE
ÚNICAMENT
A JÚLIA 

Júlia Soin Extrême Cou et Décolleté avec 2% MAJESTEM™

Un tractament cosmètic luxós i sofisticat per a la delicada pell del coll i l’escot. El complex cel·lular retorna 
la bellesa i la fermesa a la zona del coll i l’escot gràcies a un eficaç còctel de vitamines antioxidants A, C, E i 

Júlia Soin Extrême Cou et Décolleté avec 2% MAJESTEM™

Un tractament cosmètic luxós i sofisticat per a la delicada pell del coll i l’escot. El complex cel·lular retorna 
la bellesa i la fermesa a la zona del coll i l’escot gràcies a un eficaç còctel de vitamines antioxidants A, C, E i 

un luxe
rostre

per al seu

      Júlia Démaquillant Délicat 
pour les Yeux.
Elimina completament el 
pigment del maquillatge 
sense deixar impureses. De 
textura bifàsica, està formulat 
amb extractes naturals de 
plantes i actius que calmen, 
descongestionen, hidraten i 
suavitzen els ulls i els llavis.

1

       Júlia Lifting Avancé Yeux
Un contorn d’ulls que combina efi ca-
ços pèptids amb una alta concentra-
ció d’ingredients actius per combatre 
les arrugues i les línies d’expressió 
relacionades amb la contracció mus-
cular repetitiva. Màxima lluminositat i 
hidratació a la mirada.

2
       Júlia Mousse Nettoyante
Netejador per al rostre amb extracte de
Camellia sinensis i vitamina E, amb 
efectes hidratants i antioxidants. Elimina 
delicadament les partícules de brutícia,
les impureses, el maquillatge i el greix. Una 
neteja perfecta en només un pas.

3

1 2 3 4

       Júlia Hydratation Intense
Tractament intensiu amb efi càcia provada 
en estudis clínics, després d’1 hora: 
+72,3% efi càcia hidratant. A més, té acció 
descongestionant, antitaques, antiedat i 
refermant. Es presenta en dues versions.
Riche, per a pells seques, i Légère, per 
a pells mixtes. Totes dues fórmules 
contenen àcid hialurònic d’extra baix 
pes molecular i glicoproteïnes de 
Saccharomyces cerevisiae, entre altres 
ingredients. A més, cada fórmula conté 
un complex específi c d’actius per a cada 
tipus de pell.

4

      Júlia PCHP14
El rostre, el coll i l’escot recuperen l’energia i milloren la renovació 
cel·lular. Un tractament altament concentrat que s’aplica durant 14 dies i
que gràcies al seu contingut en cèl·lules mare d’Iris pallida i un alt 
percentatge d’ingredients actius seleccionats, repara les alteracions de la 
pell afectada pel pas dels anys i l’exposició solar.

5

      Júlia Lip Balm
Tractament que hidrata i rejoveneix els llavis. Millora l’elasticitat 
de la pell: ajuda a millorar el contorn i la defi nició; nodreix, 
regenera i suavitza; repara i proporciona efecte reomplidor, i 
protegeix davant del fred i el Sol. Acabat lleugerament brillant.

6

       Júlia B.T.X Extrême
Un tractament revolucionari que, 
gràcies a la tecnologia avançada 
basada en pèptids i actius innovadors 
i luxosos, com ara les partícules de 
diamant, la pols de perla negra de 
Tahití i l’extracte de caviar, redueix 
les línies d’expressió, les arrugues i la 
pèrdua de fermesa.

7

5

6

7

TRACTAMENTS I 
COSMÈTICA JÚLIA
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El patchwork és l’art d’unir teles 
de diferents colors, estampats 
i mides per formar motius i 
objectes útils o decoratius, com 
són cobrellits, mantes, coixins, 
tapissos i quadres.

L’obra guanyadora, escollida per 
votació popular entre tots els 
treballs exposats, emmiralla un 
tocador ple de perfums, collarets 
i altres detalls realitzats amb 
diferents tipus de materials com 
el plàstic, la roba platejada, el 
filferro, el vellut, etc.

La seva autora, la Sra. Assumpció 
Marfany va recollir el premi, un lot 
de productes de Perfumeria Júlia, 
valorat en més de 1.000 € el dia 31 
d’octubre, coincidint amb el taller 
de Halloween que organitzava el 
Museu del perfum, en aquesta 
trobada les participants varen 
confeccionar una bruixeta per 
posar a les portes.

D’altra banda, també es va sortejar 
entre els votants de les obres una 
cistella de productes de perfumeria 
i cosmètica valorada en 600 €. 

PATCHWORK

Art de fil i agulla
per perFUMerIeS JÚLIA & BeTeS I FILS

Perfumeries júlia s’ha convertit durant 
uns mesos en galeria d’art. Els seus establi-

ments han servit d’aparador dels patchwork (labors de retalls) 
realitzats per les alumnes de la merceria Betes i Fils i la Sra. Va-
lerie Rymarenko. Al mateix temps, el Museu del perfum orga-
nitzava un concurs en el qual s’unien el patchwork i el món de 
la bellesa, reflectint als seus motius ampolles de perfum, flors, i 
altres obres d’art fetes amb robes, fil i agulla.

ART
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“una aposta 
multidisciplinària per 

una iniciativa amb 
projecció internacional”

PER LAURA LUkE

Atès que la trobada de microproductors és una iniciativa encara amb poc 
recorregut, i per tant no diposa del suport econòmic que caldrà per consolidar-la 
en les properes edicions; es va mirar de realitzar una proposta básica però ben 
fonamentada que millorés sensiblement la percepció de l’espai per part del visitant, 
que fos més integradora pel que fa als expositors i més dinámica pel que fa a les 
circulacions i la flexibilitat. Pensant en una propera ampliació de l’espai firal per 
donar cabuda a més sol·licituds dels microproductors que es fan ressò de l’èxit de 
la mostra d´enguany.

III TROBADA DE MICROPRODUCTORS DE VI. ANDORRA 2015

Per tal de treballar l’espai amb les 
limitacions esmentades i en un exercici  
de “low cost”, l’estudi de disseny 
>DABADA, Laura Luke, va proposar de 
treballar un material dúctil, econòmic i 
amb moltes posibilitats formals com és 
el cartró.

Aquest material, juntament amb la post 
de fusta en brut, són materials utilitzats 
normalment en l’embalatge del vi, de 
manera que a més de la seva ductilitat 

i preu, feien una al·lusió clara a la tradició, 
la innovació, per les seves posibilitats, i 
la sostenibilitat, per les característiques 
compositives del material.

Aquests materials es varen troquelar per 
facilitar-ne el muntatge que es va concebre 
com un joc infantil de construcció.

Pel que fa a la distribució, es distribueix als 
expositors seguint un ordre circular, que 
s’organitza al voltant d’un nucli símbol de 
l’ampolla, amb un fons de color bordeus 
i una malla realitzada amb alvèols de 
fibra de paper. Al voltant d’aquest nucli 
es tracen cercles concèntrics que es 
distribueixen segons les regions vinícoles 
de procedència.

Els avantatges d’aquesta organització, 
és que s’assenyalen amb claredat els 
productors per la seva procedència, 

eliminant tanmateix la idea de status o 
preferència i permet col·locar el major 
nombre de productors en un mateix nivell.
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AlFONS VAldeS 
“Ampolla de vidre, corda i 
color” Obra sobre ready made

gemmA PIeRA 
“Essència esencial” Ampolla de 
vidre, paper fet a mà i fil de niló

mÒNICA ARmeNgOl
“Aromes”
Paper tenyit amb vi i collage

meRCÈ CIAuRRIZ
“Aconseguit”
Paper maixé

NeuS mOlA
“Abraç de vinya”
Estructura de filferro folrada amb 
paper japó estampat amb tòrcul

mIquel meRCÈ ARquITeCTe
“Materialitat filtrada”
Ampolla de vidre i ferro

PHIlIPPe lAVAIll
“Sang Catalana, elegant wine”
Tècnica mixta

SAmANTHA BOSque
“Deconstructing wine”
Tècnica mixta

ZOe
“Woman in the mirror” 
Cartrò troquelat a mà, acrilic i 
ampolla ready made

l’estudi encarregat de 
l’adequació de l’espai 
els va demanar de tre-
ballar sobre una única 
proposta “l’ampolla de 
vi”...

III trobada de microproductors de vi
ART&VI 2015

Una desena d’artistes reconeguts d’Andorra han participat amb 
una acció creativa dins la trobada TMVI. 

Aquesta pluridisciplinarietat ha donat 
com a resultat una mostra rica en 
propostes, unes més tridimensionals 
que altres, al voltant de l’ampolla de vi.

 Aquest ha estat el fil discursiu 
de l’exhibició que ha resultat 
conceptualment molt exitosa, doncs 
s’ha procurat fugir d’una intervenció 
restrictiva sobre l’etiquetatge i s’ha 
donat llibertat per experimentar amb 
l’objecte.

L’estudi encarregat de l’adequació de l’espai els va demanar 
de treballar sobre una única proposta “l’ampolla de vi”, amb 
la intenció d’integrar les diferents propostes en el recinte i així 
interactuar amb l’expositor i el públic. 

A l’hora de fer la sel·lecció dels artistes a intervenir va ser molt 
important, per tal d’afavorir la diversitat de l’exposició, cercar 
artistes de disciplines diferents, així 
doncs hi han participat arquitectes, 
escultors, pintors, dibuixants, 
ceramistes i especialistes en la 
tècnica del gravat. 

mINe BeRTHeT
“Fusion”
Tècnica mixta sobre vidre fos

mARTíN BlACO
“L’essència del plaer”

Art digital
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CAEE

estrelles en 
venda!

Estrelles en venda! és el títol d’una exposició d’anuncis 
apareguts en revistes nord-americanes i protagonitzats per 
estrelles d’Hollywood entre el 1930 i el 1970. Es tracta d’una 
mostra nostàlgica que presenta la relació entre el cinema 
i la publicitat, dos sectors que sovint van de la mà. Una 
col·lecció de més d’un centenar d’anuncis provinent del 
Museu del Cinema de Girona, que ocupa el Centre d’Art 
d’Escaldes-Engordany entre el 18 de novembre passat i el 
5 de gener del 2016.

PER REDACCIÓ · FOTOS:  CAEE

Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, 
Jerry Lewis, Rod Hudson i Sofia 
Loren són algunes de les cares que, 
entre la dècada del 1930 i la de 
1970, es van encarregar de generar 
noves necessitats als espectadors. 
Les pel·lícules de l’època oferien la 
imatge d’una vida millor i, tot el que 
l’espectador observava es convertia 
en un objectiu per assolir, possible 
a través del consum. La publicitat 
era una guia que indicava als 
espectadors què havien de comprar 

per viure com ho feien els seus ídols. 
Els anuncis estaven relacionats amb 
la bellesa, l’alimentació, el món 
del motor i la roba, entre d’altres 
productes.

Alhora, aquesta exposició ha servit 
d’homenatge al cinema Valira, 
un dels primers cinemes del país 
que va projectar pel·lícules dels 
protagonistes dels anuncis, i que 
estava situat al mateix edifici on 
avui hi ha el CAEE. 
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DISSENY GRÀFIC

NúRIA PuBlICITAT ReP dOS delS 

Premis Arts Andorra 2015

PER REDACCIÓ ·  FOTOS: SERVEI FOTOGRÀFIC GOVERN

La feina de Núria Publicitat ha estat doblement reconeguda pels Premis Arts Andorra. L’agència andorrana 
ha guanyat dos primers premis en la categoria de disseny gràfic: el de la modalitat llibres i el de la modalitat 
de publicació periòdica. En les modalitats de projectes multimèdia i publicitat, els premis han estat declarats 
deserts, mentre que les modalitats cartells i fullets, els premis han anat a 9mk. Els premis de Disseny Gràfic 
són dotats pel Govern d’Andorra, concretament pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

El treball Temps de somnis, de Ricardo 
Calero, -catàleg de l’exposició que 
l’artista va protagonitzar a la sala 
d’Exposicions del Govern- realitzat 
per Núria Publicitat, ha merescut el 
primer premi en la modalitat llibres. En 
la modalitat de publicació periòdica, 
el premi ha reconegut la tasca 
realitzada en l’edició de la Revista del 
CENMA (Centre d’Estudis de la Neu i 
la Muntanya d’Andorra), de l’Institut 
d’Estudis Andorrans. El director de 
Núria Publicitat, Toni Cornella, es va 
mostrar molt satisfet per aquests 
“reconeixements a la nostra feina”.

Pel que fa a la modalitat cartells, el 
premi ha recaigut en l’obra Korean 
Rapsody, mentre que el fullet premiat 
és Origami. El jurat va declarar desertes, 
per unanimitat, les modalitats de 
projectes multimèdia i publicitat.

D’altra banda, també van ser declarats 
deserts els primers premis d’escultura 
i pintura, que dota Crèdit Andorrà. 
Tot i això, aquests van reconèixer 
els treballs Esperant, de l’escultor 
Fernando Bravo, amb un accèssit, i 
l’obra sense títol del pintor Josep Plaja.

Els premis de dibuix, dotats per Illa 
Carlemany, es van repartir a Ernest 
Descals, per Barques de pescadors 
en la boira (primer premi), i a Gerard 
Martín, per Javier (segon premi).

Finalment, els premis de fotografia, 
dotats per Joan Burgués Martisella, 
van recaure en la col·lecció El ocaso 
de los días, de Diego Pedra (primer 
premi); la col·lecció sense títol de 
Rafel Contreras (segon premi); i en 
la col·lecció La isla, de Pedro Luís 
Ajuriaguerra. 

>>>>  el catàleg Temps de somnis, de l’exposició que Ricardo 
Calero va protagonitzar a Andorra, ha rebut el primer premi 
en la modalitat llibres. 

>>>>  en la modalitat de publicació periòdica, el premi ha 
reconegut la tasca realitzada en l’edició de la Revista del 
CeNmA, de l’Institut d’estudis Andorrans.

>>>>  el director de Núria Publicitat, Toni Cornella, rep el premi de mans del 
representant del ministeri de Cultura, Ivan Sansa.
>>>>  Júlia Fernández, llegint l’acta del premi disseny gràfic

34 35
Gotas de vida... 7
2001-2012

Cada frontera és una cicatriu
a la pell de la terra...

Ángel Guinda
Cada frontera (fragment)

Pensamientos… 2
2001-2012 36 37

[…] de jove vaig tenir un passaport per a un viatge tan sols, 
des de Tenerife fins a Londres, anada i tornada,
i no més, 
doncs així era llavors la manera humana 
que el meu país va tenir de penetrar en la llibertat 
dels civils que no eren grats al poder. 

Juan Cruz Ruiz
Trayecto libre del mundo [Trajecte lliure del món] (fragment)

Memorias de vida…
2001-2012
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des amb escultures. Dilmé dubtava 
si aquestes obres s’havien dissenyat 
per anar enmig d’una rotonda. “Està 
bé que a la vida hi hagi atractius, 
sempre és bona la voluntat de fer 
els espais més agradables, però les 
coses van més enllà i falta reflexió”, 
comentava. Mercè preguntava ales-
hores si hi ha una relació entre l’obra 
i l’espai, si “una obra es fa per anar 
a un espai específic? Qualsevol es-
pai és bo? Qualsevol obra pot anar a 
qualsevol lloc?” 

Aquí Xandri responia, doncs avui 
en dia els artistes treballen de dues 
maneres: una és fent obres al taller 
i, quan es troba on exposar, escollint 
aquelles que més s’adeqüen a l’espai; 
o bé fent el projecte expressament. 
Per exemple, Orígens s’inspira en 
la terra i la natura. Casa Masover, 
el lloc on havia d’anar la mostra, va 
ser font d’inspiració pel significat 
i la relació amb la terra: les obres 
tenen la fusta a la base i connecten 
el visitant amb la terra i els orígens 
propis més íntims. Però no tant per 
l’espai en concret, ara bé: “he fet 
que quedessin bé. No tenia sentit un 
quadre de dos metres, perquè no hi 
cap”. Però a vegades és a l’inrevés, 

“avui l’art ja no és només als 
museus” i en l’art contemporani 
“es treballa amb projectes que 
es fan a mida, expressament”.

L’artista també remarcava la 
diferència de fer una escultura 
per anar “al mig del carrer” 
o de “fer una obra en relació 
al lloc”, com pot ser en una 
escola i buscar que transmeti els 
valors d’un centre educatiu. Això 
sí “una escultura en una rotonda, 
per mi, és una mica absurd, no t’hi 
pots apropar”, no en pots gaudir. Al 
seu parer, “un projecte ha de tenir 
una raó de ser”, “l’obra ha de ser 
adequada a l’espai”, concloïa, afegint 
que cal buscar espais perquè la gent 
hi pugui col·locar la seva obra.

Els arquitectes, tant Dilmé com 
Mercè, també rebutjaven la 
“gratuïtat” de perquè hi ha una 
rotonda calgui posar-hi una obra. 
Ara bé, Mercè accepta que l’obra 
es podria fer pensant que la gent la 
veurà estant en moviment i conduint.

Moltes reflexions i poques conclu-
sions. Una primera, que cal més 
col·laboració i treball en equip 

entre 
artistes 
i arquitec-
tes, urbanistes, 
paisatgistes… La segona, el re-
buig a la imposició d’una escultu-
ra pública “de rotonda” en què el 
ciutadà no pot gaudir l’experiència 
de l’art. La darrera conclusió, que 
hi ha una manca de criteri i arbi-
trarietat en el disseny dels espais 
urbans i la selecció d’obra pública. 
Així les resumia l’organitzadora de 
l’acte i responsable de Kunstank, 
Elena Sánchez, a la cloenda del se-
gon contenidor d’art.

Són només algunes de les preguntes 
que es van plantejar durant la taula ro-
dona titulada L’art en l’espai públic, el 
Kunstank teòric organitzat amb motiu 
de l’exposició Orígens de Joan Xandri a 
Casa Masover, en la què van participar 
el mateix artista; l’arquitecte respon-
sable de la rehabilitació de l’espai que 
albergava la mostra, Enric Dilmé; el co-
missari i crític d’art Henry Périer, qui ha 
acompanyat Andorra en l’aventura de la 
Biennal de Venècia; i l’arquitecte i fotò-
graf Miquel Mercè, que exercia de mo-
derador.

Partint del títol de la taula rodona, es 
plantejava primer la qüestió de què 
entenem per art i com el defineixen els 
artistes, i seguidament què entenem 
per espai públic: l’exterior o el d’accés 
públic? Dilmé limitava als espais urbans 
oberts, aquells que queden limitats per 
les façanes, “el buit dins la ciutat”, i afe-
gia que a llocs amb climatologia menys 
amable o de muntanya, com a Andorra, 
“les ciutats creixen apilotades” i els es-
pais públics es generen per eixampla-
ments dels carrers “més que fruit del 
pensar urbanístic”.

Però aquesta manca aparent d’espai 
lliure no ha impedit que, darrerament, hi 
hagi hagut diverses manifestacions ar-
tístiques al carrer. Mercè es preguntava 
si era per “manca d’espai? O per apropar 
l’art al públic? I si és així, és que el públic 
té por als museus? O potser aquests són 
molt estàtics?”

Llavors sorgien altres dubtes. Quan l’art 
surt al carrer, aquella obra en particular 
s’ha pensat per anar en aquell lloc con-
cret? I es posa l’exemple de les rotondes, 
que a Andorra acostumen a estar flori-

kUNSTANk 

TAulA ROdONA

l’art i l’espai públic
TEXTE: REDACCIÓ · FOTOS: ROSER GALíCIA I ÈLIA ORTS · OBRA: jOAN XANDRI

Què és art? Com el defineixen els artistes? Què és espai? Què entenem per espai públic? Com el defineixen 
els arquitectes? Quan l’art surt fora dels museus i les galeries, és per falta d’espais? És per apropar l’art al 
públic? És una simple qüestió d’embelliment? Les obres que surten al carrer, s’han fet per estar a l’exterior? 
Qualsevol espai és bo per acollir art? Qualsevol obra artística pot anar a qualsevol lloc?

ART
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Sotheby’s, fundada el 1744 i present a Andorra des de fa poc 
temps, és un dels referents indiscutibles en el món de les 
subhastes d’obres d’art, joies i grans tresors del món. A les 
seves sales s’han venut des de joies de la duquessa de Windsor 
fins El Crit, de Munch, o el patrimoni de jacqueline kennedy, 
entre moltes altres peces. No subhasta qui vol, sinó qui pot i 
en sap, doncs això de subhastar és tot un art.

l’Art de 
subhastar

PER REDACCIÓ
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La casa de subhastes amb més antiguitat 
del món compta amb quatre sales 
principals i altres sis ubicades per tot el 
planeta, que acullen una mitjana de 250 
subhastes l’any. Una subhasta té un temps 
de preparació que oscil·la entre els sis i 
els vuit mesos. La selecció de les peces a 
subhastar –d’entre totes les que arriben 
a les oficines de Sotheby’s, també a la 
d’Andorra– es clou uns dos mesos abans 
de la subhasta i depèn, en gran mesura, 
dels artistes que estiguin de moda en 
aquell moment. També influeix el tenir 
accés a alguna obra inèdita d’un autor 
reconegut o a aquelles que fa temps que 
se’ls segueix la pista. Per atreure venedors, 
s’ofereix una garantia de pagament a un 
consignador d’un lot tant si s’arriba al preu 
mínim estipulat o no.

Els dos mesos abans de la subhasta 
s’aprofiten per fotografiar totes les obres i 
elaborar el catàleg, que s’entregarà a tots 

els compradors potencials. Amb això, ja 
pot començar la subhasta.

El dia de la subhasta, ja a la sala, que 
és elegant però sense pompa, una llum 
tènue de color malva embolcalla l’ambient 
–com a mínim a la de Londres. Els experts 
dieuen que aquest color simbolitza el 
poder i potencia la sensibilitat. Sotheby’s 
compta amb el servei d’experts del 
món de l’art i l’orfebreria, en la valoració 
d’objectes de disseny, antiguitats i 
altres que ofereixen orientació tant a 
compradors com a venedors, i també amb 
subhastadors –mestres de cerimònies– 
de prestigi, empàtics, àgils i llestos, 
capaços d’animar la subhasta.

A la sala, sovint es percep físicament la 
tensió dels veritables col·leccionistes i si hi 
ha algú que realment desitja alguna de les 
peces se sent l’olor del desig. 

la casa de subhastes amb 
més antiguitat compta amb 
quatre sales principals i 
altres sis ubicades a tot 
el món, que acullen una 
mitjana de 250 
subhastes l’any.

la subhasta

 >>> Sotheby’s ha establert diversos rècords en la venta d’obres de diversos artistas, com va ser el cas del 
quadre “The Ring”, de Roy lichtenstein, venut per 41,7 milions de dolars.

 >>> la sala de Sotheby’s de londres al 34-35 New Bond Street.

>>>>  Sotheby’s subhasta 
tot tipus d’objectes i 
art, des de pintures 
i escultures a joies, 
cotxes o patrimonis de 
personalitats cèlebres

>>>>  Tots els compradors 
que participen a la 
subhasta reben un 
catàleg amb les dades 
de totes les obres que es 
volen subhastar
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El retaule de Sant Guillem està format 
per cinc pintures sobre taula i una ta-
lla central, repartides en dos cossos 
i tres carrers distribuïts per entau-
laments i columnes daurades i poli-
cromades. La talla de sant Guillem, al 
centre, està acompanyada de les tau-
les de sant Francesc Xavier predicant 
a l’Índia, l’Aparició del nen Jesús a 
Sant Antoni de Pàdua, la Mare de Déu 
dels Dolors, el Calvari i la Mare de Déu 
del Carme. 

Els treballs de restauració han estat 
realitzats enguany per l’Àrea de Béns 
Mobles del Departament de Patrimo-
ni Cultural. El principal problema de 
conservació que presentava era la 
capa gruixuda i negra de brutícia su-
perficial i de vernís oxidat que cobria 
la superfície pictòrica, que dificulta-
va l’apreciació de l’obra, la qual per 
si mateixa és fosca. La restauració 
ha consistit, bàsicament, en la nete-
ja del retaule, que ha permès redes-
cobrir les tonalitats originals i la llu-

entor pròpia del daurat. També s’ha 
aprofitat per dotar el retaule d’una 
nova il·luminació amb llums LED, més 
respectuosos per a la conservació de 
l’obra i que en milloren la percepció.

PATRIMONI

Retaule de Sant guillem
L’església parroquial de Sant Corneli i Sant Cebrià d’Ordino llueix 
el retaule de Sant Guillem acabat de restaurar. Es tracta d’una 
obra que data de finals del segle XVII i es pot considerar una de 
les peces més destacables entre els retaules de l’època tant per 
la qualitat de les pintures com pel fi treball de talla de fusta de 
l’escultor, segons assenyala el Govern en un comunicat. 
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França i Andorra han presentat conjuntament el projecte SAPYRA, 
de Seguretat dels Accessos Pirinencs enfront del Risc d’Allaus, 
en el marc del Programa Operacional de Cooperació Territorial 
Espanya-França-Andorra (POCTEFA). L’objectiu del SAPYRA és 
el de millorar la seguretat dels accessos pirinencs davant del risc 
d’allaus, doncs els últims anys han augmentat el nombre d’esdeve-
niments extrems, amb nevades més abundants, i que suposen un 
escull en les comunicacions viàries.

Per elaborar el projecte, primer es va fer un estudi sobre la situació a la zona trans-
fronterera i els riscos que s’han observat en relació a la viabilitat mediambiental, i a 
partir d’aquí s’han establert unes prioritats i diferents millores a considerar, tenint en 
compte la situació del corredor i la freqüència i intensitat de les allaus registrades. El 
projecte se centra en la millora de la seguretat en trams de l’itinerari que configuren 
la RN20, 320 i 22.

Amb aquest projecte es preveu la instal·lació d’infraestructures de protecció i el des-
envolupament d’instruments de prevenció, amb els quals es podran conèixer millor 
els riscos i reduir el nombre i la durada de tancament dels itineraris. El cost total del 
projecte s’estima en 4,75 milions d’euros. Andorra assumirà un 25,9% del projecte 
-1,23 milions d’euros- i França una altra part equivalent. La resta del cost es preveu 
que es pugui finançar amb una subvenció provinent dels fons FEDER, de la qual es 
pot beneficiar França en ser membre de la Unió Europea. 

SAPYRA

Seguretat contra les allaus
METEOROLOGIA

Butlletí climàtic

El departament de joventut del Comú d’Escaldes-
Engordany ha convocat, amb la col·laboració de Car-
sima, una nova edició del concurs Talentejant d’arts 
plàstiques i visuals per a joves d’entre 12 i 30 anys. 
El concurs té per objectiu esdevenir una plataforma 
perquè els joves puguin mostrar el seu talent des de 
diversos vessants, facilitar l’intercanvi entre joves 
amb aficions artístiques i contribuir amb petits ajuts 
econòmics a la seva formació. 

L’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic i el Cen-
tre d’Estudis de la Neu i la Muntanya (CENMA) 
de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) han pre-
sentat el butlletí climàtic del Principat d’Andorra. 
Aquesta publicació és fruit del treball conjunt de 
la Comissió climàtica i té per objectiu caracterit-
zar el comportament del clima cada mes i fer una 
descripció, des d’un punt de vista meteorològic, 
dels fenòmens més significatius ocorreguts.

El concurs té dues categories –de 12 a 17 anys i de 18 a 
30 anys- per cada disciplina: escultura, pintura, dibuix, 
gravat, fotografia i videoart. Les obres que s’hi presentin 
s’exposaran al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) 
de l’1 al 24 de desembre. El lliurament de premis –dotats 
amb 300 euros per a la categoria de 18 a 30 anys i amb 100 
euros per a la categoria dels més joves- se celebrarà el dia 
8 de gener, seguint el veredicte que dicti el jurat del Ta-
lentejant 2015, que està format per professionals del món 
de la docència i la cultura, representants del Comú, de la 
joventut i de l’associació Carisma.

Així, el butlletí inclou un resum del comportament de les 
temperatures i les precipitacions durant el període estu-
diat, i una descripció de l’evolució meteorològica. Aquesta 
informació es complementa amb una cartografia climàtica 
de la distribució de la temperatura, de les precipitacions 
i d’anomalies climàtiques. Aquest darrer mapa permet 
conèixer el comportament climàtic d’un mes concret en 
relació al que es considera normal per a aquelles dates. 

Els butlletins climàtics es poden consultar 
a través dels webs del Servei meteorològic del Govern 
–www.meteo.ad- i del CENMA –www.cenma.ad.

ARTISTES jOVES

Talentejant
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