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LES NOSTRES ESTADÍSTIQUES

56 Milions d’impressions socials en tot el món.

400.000 Visites a sir.com via referents socials.

Milers de propietats exposades.

289.000+ Seguidors mitjançant Twitter, 
Google+, LinkedIn, Instagram, YouTube i 
Pinterest.

L’apartat “Propietat del dia” presenta una 
propietat d’arreu del món a Facebook, Google+, 
Instagram i Pinterest, i genera al dia milers de 
visites de les altres propietats.

1 BILIÓ

316 MILIONS

11 MILIONS 400 MILIONS

400 MILIONS 100 MILIONS

1,4 BILIONS

COMERCIALITZACIÓ MUNDIAL DE LA MARCA

Mitjans de 
comunicació 
globals

La nostra estratègia referent als mitjans de 
comunicació està dissenyada per donar a conèixer 
les extraordinàries propietats representades 
per la nostra xarxa. Fent un especial èmfasi en 
l’exclusivitat de la marca amb tecnologies de 
publicitat d’avantguarda, integració de contingut 
estratègic i eines que regulen el tràfic de les xarxes 
socials, la nostra marca escull una a una i utilitza 
les empreses més poderoses en els mitjans de 
comunicació, les quals la innovació, experiència 
e impacte internacional permeten que la nostra 
xarxa connecti amb èxit a compradors i venedors 
de tot el món. L’estratègia per comercialitzar amb 
èxit la seva propietat inclou una combinació de 
potents mesures interactives i correu directe, per 
generar un interès addicional en els clients tant a 
nivell local com global.

Potenciem la comercialització de la marca i la publicitat dels immobles 
per crear més oportunitats per al vostre habitatge. 

Per a les persones que valoren les coses úniques, la marca Sotheby’s 
International Realty és el proveïdor local de serveis immobiliaris que 
ofereix un accés inigualable a persones altament qualificades i a distingides 
propietats immobiliàries d’arreu del món. 

Accés per aeronau De retirMasies i finques Ecològiques

Esquí GolfDavant d’un llac Illa privada

Metropolità PlatjaMuntanya Propietats amb cavallerisses

Propietats davant del 
mar/llac/riu Vida de campPropietats històriques

Vinyes i establiments 
vitivinícoles

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



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

Telèfon: 861202 
coaa@andorra.ad 

www.coaa.ad 
JUNTA DE GOVERN 

Degà
VÍCTOR BLASI PALACÍN 
Secretari
ENRIC DILMÉ BEJARANO 
Tresorer
XAVIER ALEIX PALOU  
Vocals
MIQUEL MERCÈ RODRÍGUEZ 
IVAN MORANTE JIMÉNEZ 
ZAIRA NADAL BENTADÉ 

COL·LEGI OFICIAL DʼARQUITECTES DʼANDORRA 

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 

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 Plans, 90 
AD 400 - LA MASSANA 
Telèfon: 339760/818450 
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 

LORENZ, Daniela 
Ctra. D’Engolasters, Les Molleres 
Bloc 3, 3-C 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 635411 
Daniela.lorenz.arq@gmail.com 
Número de col·legiat: 109 

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 

RIBERAYGUA I ZAMORA, Bonaventura
C.Ciutat Consuegra,10,4t-31
AD 500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon:

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 

SAENZ DALVECIO, Ana
Ed. Duquesa, 4t-1a 
AD 400 - LA MASSANA 
Telèfon: 838511/328571 
amcsaenz@gmail.com 
Número de col·legiat: 110 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDRELL I CORTÉS, Marta 
Av. Joan Martí, 117, local 2 
AD 200 - ENCAMP 
Telèfon: 817666 
marta@apuntdarquitectura.com 
Número de col·legiat: 94 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CIRICI I MONTANYA, Joan 
Carrer l'Aigüeta, 2, 3r, 1a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 820663 
sp@bsa.ad 
Número de col·legiat: TH08 

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

LOPEZ I MIRMI, Antoni 
Avinguda del Pessebre, 28. 4rt, 1a 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 873200 
a.lopez@encamp.ad 
Número de col·legiat: TH28 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIVES I LORENZO, Clara 
Av. Meritxell, 22, 3r, 1a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 328635 
cvives@mypic.ad 
Número de col·legiat: TH27 

turi.arquitectura@gmail.com 
Número de col·legiat: 93 
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CASALS SOLE Victor
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COMELLA ALÍS Josep
COULON Jean-Marc

DEU PUJAL Jordi
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DOMÍNGUEZ SANTOS Raúl
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EROLES Roland
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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. Príncep Benlloch 79, 1r
AD500 Andorra la Vella
J 820 504  ·  ¢ 861 863
Ç construccionspurroy@gmail.com

Ctra. General s/n
AD100 Soldeu 
J 870 560  ·  ¢ 870 561
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

C. Prat de la Creu 87,1r 1a
AD500 Andorra la Vella
J 822 969  ·  ¢ 825 766 
Ç bujes@andorra.ad 

Av. Rouillac 19B Les Bons 
AD200 Encamp
J 731 215
Ç roca@construccionsroca.ad

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

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

PIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEIS

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

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

www.acoda.ad

C/l’Anglada, s/n, Casa Font
AD300 Ordino
J 737 727
Ç emteandorra@comsa.com
Z www.emteandorra.com
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editorial 
omencem l’any amb multitud de fronts oberts en l’àmbit econòmic: la crisi xinesa; la caiguda del preu 
del petroli, que condiciona la marxa positiva o negativa de les borses de tot el planeta; els dubtes sobre 
la resolució del cas BPA i les conseqüències imprevisibles que pugui tenir, haurem d’estar atents a 
com evolucionen tots aquests «afers». No tot són notícies negatives, aquesta temporada d’hivern està 
funcionant amb força visitants als camps de neu del país, amb proves amb fort ressò internacional, 
esmentarem la Font Blanca 2016 ISMF World Cup (la Copa del Món d’esquí de muntanya) i el 

Freeride World Tour a Arcalís, els millors riders del món a les muntanyes andorranes, l’etapa del Speed 
Skiing World Championship (quilòmetre llançat) al Grau Roig i, sobretot, la prova del FIS Ski 
World Tour femení a Soldeu-El Tarter amb un ressò important a nivell global, sense oblidar 
les fi nals de la FIS Ski European Cup; tot plegat, creiem que són les millors referències que 
podem donar de casa nostra en positiu.

> En aquesta revista us expliquem els projectes que es van presentar per la 
remodelació del nucli urbà del Pas de la Casa… compareu-los i opineu!!! També 
podeu veure un reportatge del nou telecabina “Els Pioners” inaugurat recentment 
a peu de pistes, i el nou accés directe al Túnel d’Envalira.
El Pas de la Casa està de moda.
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LLa Geobiologia és l’estudi de 
la infl uència del lloc sobre el 
qual els éssers vius, tenint 
en compte les radiacions que 
emanen del terra o el subsòl i 
l’impacte dels camps electro-
magnètics.

Es tracta de detectar les zones 
geopatògenes que ens poden 
causar, obstaculitzar i a la llar-
ga emmalaltir, en parasitar o 

pertorbar el nostre metabo-
lisme i especialment les con-
nexions elèctriques del cervell 
obstruint-ne les funcions i per 
tant impedint les accions re-
paradores, reconstituents o 
recuperadores de l’organisme.

La nostra vulnerabilitat depèn 
de la intensitat i la durada de 
l’exposició a les pertorbacions 
així com de la constitució per-
sonal. La geobiologia posa en 
evidència les variacions molt 
localitzades dels camps elèc-
trics, dels camps magnètics i 
de les radiacions diverses que 
afecten a les cèl·lules, al sis-
tema endocrí i a les defenses 
immunitàries.

Hipòcrates, pare de la medici-
na moderna, en el Tractat dels 
aires, aigües i llocs,  ressalta la 
importància de la salubritat 
del lloc, va escriure “Aquell 
qui es vol perfeccionar en 
l’art de curar considerarà com 
està disposat el lloc i s’infor-
marà del subsòl, en concur-
rència amb la constitució dels 
éssers vius” (430 a JC).

L’Institut de Recerca de Geobi-
ologia de Lausanne defi neix la 
Geobiologia com l’estudi de les 
infl uències que poden exercir 

el sòl, l’atmosfera i tot l’entorn 
sobre els organismes vius. 
Considera que l’entorn vital 
és complex i la relació amb el 
mateix la fem essencialment a 
partir de les reaccions sensori-
als del cos. 

Per a aquest institut el ser 
humà està desenvolupant les 
facultats intuïtives i s’està tor-
nant sensible al món vibratori i 
alhora conscient de les energi-
es que l’envolten.

“Els antics no tenien cap pre-
tensió intel·lectual i estaven 
atents als elements naturals 
que els podien ensenyar la ve-
ritat”, segons Sócrates.

Els coneixements actuals de 
la física permeten mesurar 
certes radiacions a través de 
diversos aparells però la qua-
litat del medi vital no pot ésser 
copsada sinó a través d’una 
aproximació sensorial que és a 
la base de la detecció per sen-
sibilitat sensorial.

L’ésser humà és una antena 
biològica amb capacitat o 
sensibilitat per entrar dins de 
la globalització del fenomen 
i descodifi car-la sistemàti-
cament un cop detectada 

L’arqui-
tectura 
saludable (II)

A N T O N I  P O L  I  S O L É

Tradicionalment, les societats que ens han precedit han 

tingut sistemes per a escollir el millor emplaçament per a les 

construccions, el lloc més favorable per a fruir de la millor salut 

i no propiciar el desenvolupament de malalties, més o menys 

conegudes.

AQUEST TERME,                
al 1930, era defi nit pel diccionari 
Larousse com a “Ciència que 
estudia les relacions de l’evolució 
còsmica i geològica del planeta 
amb les condicions d’origen, 
de composició físico-química 
i d’evolució de la matèria viva i 
dels organismes que aquesta 
constitueix”.

La Geobiologia

10 l’adv L’ARQUITECTURA SALUDABLE

A LA DÈCADA              
dels 1970 encara s’entenia, 
majoritàriament, com a una part 
de la biologia que estudiava les 
relacions entre l’evolució geològica 
del planeta i les condicions d’origen 
de composició físico-química i 
d’evolució de la matèria viva (GEC, 
1975), i avui ha passat a considerar-
se com una ciència més àmplia 
que estudia totes les infl uències de 
la Terra sobre la vida, en totes les 
seves manifestacions.

EN DEFINITIVA                      
es tracta d’esbrinar la relació 
entre la salut i l’entorn en el qual 
desenvolupem les nostres activitats 
o vivim, dormim o treballem. 

Des del segle XIX s’han 

fet estudis científi cs 

diversos confi rmant la 

relació entre malalties 

i llocs d’habitatge, 

en diferents ciutats o 

pobles. I s’han relacionat 

aquests llocs amb 

zones geopatógenes 

o d’intensa radiació 

natural terrestre.

L’univers i tota la matèria  

està formada per energia 

i les radiacions són la 

propagació de l’energia 

en l’espai.

L’ARQUITECTURA SALUDABLE (II)

la pertorbació. La detecció 
sensorial respon a la percep-
ció natural que cadascú té en 
potència. Però com qualsevol 
altre dels sentits, abans de 
poder-la utilitzar com a mit-
jà de detecció, cal entrenar, 
experimentar i desenvolupar 
aquesta capacitat.

La Geobiologia és una ciència 
en desenvolupament i apre-
nentatge. No en el sentit clàs-
sic sinó en el modern. És a dir, 
una ciència en evolució, que 
estudia la relació entre la Terra 
i els éssers vius, centrant-se en 
l’anàlisi de la qualitat energè-
tica i vital de l’espai. Un espai 
vital interactiu i complex en el 
que hi confl ueixen moltes in-
fl uències procedents del sòl i 
de l’atmosfera, d’elements na-
turals i artifi cials, d’emissions 
visibles i no visibles.

Astrofísica, Geofísica, Hidrologia, 

Biologia, Electrònica, Medicina, 
Geologia, Arquitectura són ma-
tèries abastades per la Geobio-
logia, en una mescla de conei-
xements científi cs recents amb 
coneixements ancestrals de la 
sabiduria tradicional. El Dr. Hart-
mann sostenia la tesi que més 
del 60% de les malalties podien 
ser motivades pel lloc i tenien el 
seu origen en l’habitatge.

Una exposició prolongada a 
una combinació de radiacions 
diverses, avui ja està confi rmat, 
debilita el sistema d’autoregu-
lació dels éssers vius, tant el 
sistema nerviós, el neurovege-
tatiu, o el sistema immunolò-
gic, podent quedar fortament 
alterats obrint pas a malalties 
de tot tipus, especialment crò-
niques i degeneratives.

L’aportació de la Geobiologia, 
durant la primera meitat del 
segle XX a França i Alemanya 

per part dels doctors Peyre i 
Hartmann, que observaren 
des de diferents pràctiques 
clíniques malalties recurrents 
en determinats habitatges, 
independentment de qui els 
habitava, de la seva dieta 
i del seu estil de vida, no 
va ser casual. Ja l’any 1929 
Gustav von Pohl en va fer la 
primera correlació a la ciutat 
de Vilsbiburg publicant-ne els 
resultats.

Els conceptes generalitzats 
de la importància de l’higie-
nisme per a la salut així com 
de l’ús de noves energies que 
farien la vida més còmoda 
i l’allargarien, a la segona 
meitat del segle XIX, havien 
de desembocar irreversible-
ment en la introducció dels 
conceptes de contaminació i 
d’higiene energètica  als se-
gles XX i XXI.      

11l’advL’ARQUITECTURA SALUDABLE

“Des del segle XIX 
s’han fet diversos 
estudis científi cs 
confi rmant la rela-
ció entre malalties i 
llocs d’habitatge...”

A Espanya, l’any 1985 Mari-
ano Bueno va crear el Centro 
Mediterráneo de Investiga-
ción Geobiológica, vinculat 
a l’Institut de Recherches en 
Geobiologie de Chardonne 
(Suïssa) creat per Blanche 
Mertz el 1969 i avui radicat a 
Lausanne. Posteriorment, al 
1991, Mariano Bueno va fun-
dar amb altres la Asociación 
de Estudios Geobiológicos 
(GEA), referent a nivell d’Es-
panya en l’estudi i formació en 
geobiologia. 

A Alemanya el Dr. Ernest 
Hartmann ja havia creat el 
Forschungskreis für Geobi-
ologie Dr. Hartmann al 1961. 
El prestigiós institut alemany, 
Institut für Baubiologie + 
Nachaltigkeit, va ser fundat 
el 1983 substituint a l’Arbeits-
gruppe Gesundes Bauen + 
Wohnen (construir i habitar 
sa) del 1969 i l’Institut für 
Baubiologie del 1976, amb 
Anton Schneider al seu da-
vant, entre altres.

A França al 1988 es va consti-
tuir l’associació Géobios funda-
da per l’enginyer de sistemes 
Alain de Luzan, que ha fundat 
també l’Ecole Française de 
Géobiologie per a garantir la 
formació adequada i el Col·lege 
des Experts Géobios (2009) 
agrupant els experts que volen 
practicar la geobiologia.

A Portugal es va constituir la 
Associaçao Cultural Radieste-
sia Lusitaniae amb José Ale-
xandre Cotta i altres.
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FINESTRES: ALUMINI · FERRO · INOX · PVC · FUSTA  ·  PORTES I AUTOMATISMES  ·  SERRALLERIA EN GENERAL

JA PORTEM 3 ANYS INSTAL·LANT 

les millors fi nestres 
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 ofi cial de Rehau al 
Principat.

www.rehau.es

Presentem el primer
vehicle tot-negoci: CITAN.

Versatilitat absoluta. Independentment del que faci la teva empresa,
CITAN és el que necessita, perquè s’adapta absolutament a tot:
gran capacitat de càrrega, màxima seguretat i baix consum.
CITAN és més que una nova furgoneta, és una nova
categoria de vehicle. www.mercedes-benz.es



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

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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compromís amb 
el medi ambientel medi ambient

compromís amb 
el medi ambient

compromís amb 

i la sostenibilitat

Les fi nestres 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 
fi nestra es poden reduir fi ns 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 ofi cial del Club

EL 31 DE DESEMBRE DEL 2016
LA TELEFONIA FIXA DE COURE

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

el més aviat possible a la Fibra Òptica.

*A Andorra la Vella i Escaldes s’apaga el 30 de juny del 2016
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CITROËN BERLINGO, NÚMERO 1 EN VENDES 2015
El que més treballa, el que més admiren, el que més estimen i el que tothom vol tenir a la seva empresa. Sí. Tu i el teu Citroën 
Berlingo. Números 1 de tota la vida i cada any número 1 en vendes. Doncs, com diuen per aquí, per alguna cosa deu ser. Per la seva 
capacitat de càrrega, perquè fa bé la feina, perquè no falla, hi fiquis el que hi fiquis, perquè et deixa bé i et fa sentir bé. Perquè és un 
número 1 des de la llanda fins a la porta del maleter, i això solament té un nom: la pera llimonera.

     *Dades matriculacions DGT acumulades 2014. **Citroën Berlingo BlueHDi Multispace des de 11.999 €. El preu inclou IGI, despeses de matriculació i Duana, preparació del vehicle. 
No inclou pintura metal·litzada. Preu vàlid per a empreses, autònoms o Leasing, que entreguin un vehicle a nom del comprador. Preu venda per a Citroën Berlingo HDi 75CV Live. El model visualitzat no es correspon 
amb l’oferit.

CONSUM MIXT (L/100 KM) / EMISSIÓ CO2 (G/KM): CITROËN BERLINGO: 4,2-6,5/109-151

LA PERA LLIMONERA.
 VEHICLES COMERCIALS CITROËN. 

CITROËN
BERLINGO
MULTISPACE DES DE 11.999€**
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BERLINGO
MULTISPACEDES DE11.999€**
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Per a més informació
www.escolapasgrau.com
(+376) 872 927

Si tens entre  4 i 12 anys
Vine aquest hivern a l’Escola
d’Esquí i Snow de Grandvalira 
i gaudeix d’un dia sencer de:

i experiències úniquesamb d’altres nens

Classes d’esquí

Activitats a la neu

Pistes infantils a l ‘Imaginarium 
en tots els sectors



M I C R O C I M E N T S 

PAV I M E N T S
R E V E ST I M E N T S

I N T E R I O R I S M E

P I N T U R A

e m a n g r o u p @ a n d o r ra . a dT  + 3 7 6  8 5 5 6 0 1
(+376) 328 308sotram@andorra.ad (+376) 341 541

i en llocs de difícil accéstreballs verticals

Teulades                              Impermeabilitzacions                              Renovació de façanes

Pintura        Obra en zinc                 
    Instal.lació de canals        Línies de vida

                               Treta de neu                Tot tipus de treballs en alçada

i en llocs de difícil accéstreballs verticals



Cultivem               la bellesaCultivem               la bellesa

Camí de la Grau 21, Bloc-D, local
AD500 - Andorra la Vella

Principat d´Andorra

decoracioiart@hotmail.com

Tel. +376 350447

Salvador Dalí
El violí

1966
53 X 21,5 X 7  cm

Plata massissa
Cap daurat amb or fi  24K

Edició: 
8 exemplars + 4 PA

Numerat: 5/8
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Ja fa mig any que s’està treballant a la zona de la 
Borda Nova, on s’han iniciat els treballs del Pla Parcial 
PP SUR 17 ESTADI A. Lluís Suárez, representant 
legal de la societat AIGUAPARC i gestor de l’A.P.U. 
(Associació de Promotors Urbanístics), copropietaris 
del terreny, recorda que l’adquisició d’aquesta 
parcel·la tenia com a objectiu la construcció d’un 
parc aquàtic indoor, però que actualment està en 
fase d’estudi del projecte conjunt. L’espai situat 
davant l’Avinguda Tarragona i al costat de l’inici de 
la Carretera de la Comella, ja està sent intervingut 
per l’empresa constructora, PIDASA SERVEIS,  i s’hi 
veuen les primeres traces d’un vial que en un futur, i 
si s’acompleixen les previsions, a més d’un dels més 
amples d’Andorra, serà una alternativa de pas més, 
que descongestionarà força el tràfic de vehicles a la 
capital. 

pER SÍLVIA MESTRE · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

Treballs als Terrenys 
de la borda nova d’andorra la vella

Urbanització 
A LA zonA de L’obAc

de la capital
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en un futur no és agosarat afirmar que el centre d’Andorra la Vella es veurà desplaçat cap a l’obac, si es té en 
compte que a més de la urbanització a la zona hi haurà l’estacó nacional d’Autobusos i la nova Seu de la Justícia

La situació de l’obra a la falda de la comella ha fet imprescindible la canalització dels torrents de la muntanya, per 
evitar desastres com una inundació en el cas de pluges abundants

La reactivació d’una part de la ca-
pital, fins ara destinada als terrenys 
de pastura i d’ubicació de petita 
indústria i naus de diferents em-
preses del país, ha començat amb 
les obres d’urbanització a la Borda 
Nova. Els treballs que es realitzen 
des del passat mes de setembre 
deixen intuir la presència d’un vial 
que tindrà 25 metres d’amplada 
(un dels més amples d’Andorra) i 
que divideix en dues parcel·les els 
terrenys de la Borda Nova. Segons 

Lluís Suárez, representant de la 
societat i gestor de l’A.p.U., atacar 
un projecte d’aquesta magnitud, 
necessita un estudi i una reflexió 
profunds; fase en la qual es troba 
ara mateix aquesta aventura. S’ha 
de tenir present que estem davant 
d’una de les iniciatives privades 
més importants a nivell urbanístic 
del país; no només pel volum de la 
inversió, si no per les conseqüèn-
cies futures. Suárez recorda que si 
bé en un principi la construcció del 

parc aquàtic era la raó de la com-
pra, s’ha vist que en uns terrenys 
de 26.000 m2 de sostre edificable 
aprovats, deixaven molt espai buit 
ja que el centre lúdic ocuparia uns 
8.000 m2. Sense descartar però la 
idea inicial del parc, ara el que s’es-
tà replantejant és el conjunt dels 
26.000 m2, quins tipus de nego-
cis, a més de l’aiguaparc en el cas 
de que finalment es faci, poden 
instal·lar-se a l’espai. Una iniciativa 
privada, que aportaria en un futur 

la creació d’un nombre important 
de llocs de treball a la zona, i un 
sector on s’afegeixen la inaugu-
ració futura de l’estació nacional 
d’autobusos a finals d’aquest estiu 
i la nova seu de la Justícia. Sen-
se voler pel moment donar més 
dades, el que sí es pot afirmar és 
que ja s’ha plantat la llavor per uns 
grans canvis a nivell urbanístic a la 
vessant obaga de la vall d’Andorra 
la Vella. De fet, Suárez també ha 
avançat que els propietaris del pla 
parcial pp SUR 17 ESTADI B han 
iniciat ja els tràmits per continuar 
el camí que Aiguaparc i l’A.p.U. han 

començat. L’actuació actual, a més 
del vial que surt de les bordes del 
masover, contempla també altres 
tasques d’adequació urbanística 
i de l’entorn significatives per la 
zona, com ara la intervenció en els 
diferents torrents que baixen per la 
muntanya de la Comella; la cana-
lització dels quals té com a objectiu 
evitar les inundacions als terrenys 
urbanitzats i als voltants en el cas 
de pluges importants. 
És el primer cop que la iniciativa 
privada s’implica fins aquest punt 
en una obra d’aquestes caracterís-
tiques. 

La finalització dels 
treballs està prevista 
per mitjans del 
2017



APU 
ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS 
URBANÍSTICS PP SUR 17A

CONSTRUCTORAPROPIETAT

T +376 860 260 / aiguaparc@gmail.com

PIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEIS

T +376 721 445

COL·LABORADORS

DIRECCIÓ FACULTATIVA

T +376 807 777

T +376 800 250 T +376 824 178
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ESPECIAL PAS DE LA CASA

LA FRONTERA
DEL FUTUR

A totes les històries de ciutats o indrets rellevants hi ha la fi gura d’un visionari que en algun moment 

de la vida va veure alguna cosa en un lloc on ningú més mostrava interès. Per descomptat, el Pas 

de la Casa també té el seu: Miquel Montanya, «el Calones». Potser mai sabrem del cert què va 

intuir en aquell moment, però va demanar permís al Comú d’Encamp per construir una barraca 

prop de la frontera. Aquesta no va ser la primera edifi cació que es recorda a la zona. Ja hi era «la 

cabana del vaquer», una construcció rústica habitada per un tal Valentí el qual, a més d’ocupar-

se dels animals, feia de guia i orientava als caçadors, la majoria francesos, que estaven ansiosos 

per fer-se amb algun isard. Aquests homes, senzills, sense formació acadèmica ni grans fortunes 

al darrere, van viure i treballar en condicions extremes (el clima abans era bastant més dur que 

ara) i les comunicacions no eren ni de bon tros les actuals. L’evolució d’aquest nucli urbà d’alta 

muntanya i amb un marcat caràcter comercial i turístic ha estat vertiginosa durant els darrers 

anys, en són testimoni les construccions del Pas de la Casa, edifi cades sense un criteri conjunt. 

Amb el comerç i el boom turístic arribarien els esports d’hivern, l’esquí i Pas de la Casa-Grau 

Roig, ara Gran Valira. Ara per ara, el Govern sembla que ha posat fi l a l’agulla amb el concurs 

d’embelliment. Sembla que un nou aspecte exterior pel Pas de la Casa és possible. Per dins, 

aquest poble fronterer segurament continuarà sent igual. Un poble de gent emprenedora, 

treballadora i forta.



ConCurs d’idees embelliment 
Pas de la Casa

Pas de la Casa, 
etapa nova

Per fí sembla que els 
esperats canvis al Pas de la 

Casa tenen llum verda

El concurs d’idees 
ha tingut 
un total de set 
participants

Intervenir en el tràfic i modificar-lo de manera que respecti tots els 
aspectes del dia a dia del Pas de la Casa és un dels esculls amb els quals 

s’han trobat els set participants en el concurs convocat per l’executiu, per l’embelliment 
de la zona fronterera. Bonaventura Riberaygua (ARTquitectura tr) i Pau Iglesias (Enginesa), són 
l’equip d’arquitectura que ha guanyat el concurs d’idees, i donar solució al tràfic rodat respectant 
la mobilitat dels vianants és una de les parts més importants de la seva proposta. Al segon lloc 
del concurs es troba la opció presentada per Eva Maria Dalmau i Pere Cervós, i el tercer premi 
ha estat per Marta Vendrell. Aquestes tres propostes havien de solucionar les dificultats que 
presenta l’entorn urbà del Pas de la Casa en la qualitat de vila situada en una frontera, d’accés a 
l’estació i de zona comercial. El Govern ha previst una partida de 500.000 € per l’inici del projecte 
i des del Ministeri d’ordenament Territorial, que encapçala Jordi Torres, es manifesta optimisme 
pel que fa a l’inici dels treballs a mig termini. Aquest primer pas donat dins el marc del concurs 
s’ha realitzat amb la col·laboració dels veïns del Pas de la Casa; els principals beneficiaris dels 
resultats dels canvis urbanístics que es duran a terme al poble. 
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al centre del projecte se situarà un 
gran parc, com a eix central i des 
del qual és podrà accedir al Centre 
esportiu, unit  amb una passarel·la 
a un altre aparcament que acollirà 
una zona de lleure, a la qual també 
és podrà arribar fàcilment des de 
l’estació. entre l’estació i l’aparca-
ment hi ha un punt intermig que 
enllaça amb la zona comercial i de 
vianants. aquest seria el gran eix 
entorn al qual giren les set fases del 
projecte, cadascuna està pensada 
per ser independent de la resta en 
execució i pressupost. 

el parc central acollirà una zona de 
lleure amb un espai per poder llis-
car amb trineus de neu, que fora de 

temporada d’esquí és pot utilitzar 
com a zona d’escalada infantil. la 
climatologia del Pas de la Casa s’ha 
tingut en compte i no és renuncia 
a espais de lleure, sobretot per als 
nens, projectant un parc interior. 
la zona de lleure nocturn, o de 
copes, situada a l’aparcament que 
connecta amb l’estació pretén ser 
un potenciador de l’aprés-ski, acti-
vitat molt de moda a les principals 
estacions d’esquí europees, atractiu 
que s’afegiria a l’activitat comercial 
ja existent al Pas de la Casa.

Planta general> Simulacions del parc central a l’hivern i sense neu.  >> Passarel·la d’enllaç entre les parts alta i baixa del poble

> Plaça Coprínceps.
>> Zona de trineus de neu a l’hivern 

i d’escalada a l’estiu

La base de la proposta de Riberaygua i Iglesias és la d’assolir una bona 
connexió entre la part alta i la part baixa del Pas de la Casa. Vehicles i 
vianants podran accedir als diferents espais de la vila sense entorpir-se 
els uns als altres. Es preveu la creació d’espais nous, però sobretot és juga 
amb l’aprofitament d’estructures existents. La manera en què s’atacarien 
les diferents fases del projecte en facilitarà la realització, ja que són 
independents i és poden executar per separat, fins i tot amb l’ordre alterat. 
Pressupostàriament, també s’ha contemplat la divisió per partides segons 
l’etapa que es cobreix, d’aquesta manera la viabilitat dels projectes no s’ha de 
veure compromesa i, a nivell administratiu, els costos serien més assumibles.

1r Premi ConCurs d’embelliment del  Pas de la Casa

bonaventura riberaygua i Pau iglesias 

Un Pas de la Casa 
nou En SET fASES

El projecte està 
dividit en set fases 
independents en 
pressupost 
i execució
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els responsables del projecte han 
pensat també en la manera que 
tots els actors implicats, autoritats, 
empresaris i ciutadans, estiguin in-
formats de tot el procés mitjançant 
uns tríptics explicatius que serien 
eines informatives i alhora de se-
guiment de tots els passos. els au-
tors de l’opció guanyadora han tin-
gut clar des d’un principi que, de la 
mateixa manera que és vital la im-
plicació de les autoritats i dels ciu-
tadans, el gremi de comerciants del 
Pas de la Casa és un dels actors més 
importants del camí que ara s’ini-
cia. es preveu una intervenció di-
recta en el camp visual per a poder 

unificar físicament l’aspecte de les 
botigues, mantenint particularitats 
com ara la cessió d’espais exteriors 
per l’exposició de la mercaderia; un 
tret molt particular del Pas de la 
Casa i que s’ha volgut conservar. 

també es vol potenciar la Plaça 
Coprínceps que actualment és un 
aparcament, aprofitant el desnivell 
i fent més places d’estacionament 
de vehicles. al mateix temps, s’ha 
projectat tot un seguit de casetes 
que facilitaran la instal·lació de fi-
raires i una pista de gel. la intenció 
és convertir-la en la plaça del poble 
del Pas de la Casa. 

La connexió entre 
les parts alta i 
baixa del poble 
és l’eix central de 
la proposta

> nova plaça i zona per a vianants.  >> Connexió fins a l’estació d’esquí de Gran Valira.  >>> Zona nocturna
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2n Premi ConCurs d’embelliment del  Pas de la Casa

eva maria dalmau i Pere CervÓs

El Pas, un lloc 
on aturar-se 

> El projecte preveu la creació de dos parcs naturals.
>> Individus i entorn natural són els eixos centrals del projecte

Afectar positivament en la qualitat de vida dels habitants del Pas de la Casa mitjançant les millores 
urbanístiques i la integració de l’entorn natural és un dels aspectes que destaca en la proposta dels 
guanyadors del 2on. premi del concurs d’embelliment de la vila, Eva María Dalmau i Pere Cervós.

El treball presentat per aquests dos arquitectes es divideix en 11 intervencions que afectarien àrees tant 
diverses com el medi ambient, el trànsit de vehicles i de persones, l’accessibilitat als discapacitats i l’ús 
intel·ligent dels espais públics. 

La proposta es 
divideix en 11 
passos, cadascun 
amb un pressupost 
independent 

la imatge del poble del Pas de la 
Casa és el centre de la proposta 
d’eva maria dalmau i Pere Cervós, 
amb tots els aspectes urbanístics  
que es veuen afectats en aquesta 
àrea. l’entorn natural del Pas de 
la Casa és l’altre pilar sobre el qual 
descansa una proposta presentada 
en 11 passos i que, malgrat quedar 
en segon lloc del concurs, té punts 
molt interessants a destacar i te-
nir en compte. Cotxes i persones 
estan condemnats a conviure i els 
arquitectes ho saben, per això, tot 
i prioritzant al vianant, han pensat 
en alternatives per a que hi hagi 
una convivència equilibrada, so-
bretot amb les dificultats climato-
lògiques de l’hivern. 

també és posa una atenció espe-
cial en racionalitzar les obres de 
caràcter públic, tant pel que fa 
als materials com a l’aprofitament 
d’estructures ja existents. es pro-
posen espais públics polivalents 
on puguin desenvolupar-s’hi dife-
rents actes de qualsevol tipus (es-
portiu, cultural, social). l’esperit 
del treball de dalmau i Cervós a 
més d’incidir en els aspectes pràc-
tics que han de donar solució als 
problemes del Pas de la Casa, té en 
compte sobretot a les persones i el 
magnífic entorn natural de la fron-
tera amb França. 
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en la planta primera s’hi projecta 
una pista de gel no convencional, 
pensada en un ús més lúdic i de 
lleure que no pas de competició, 
motiu pel qual es va projectar amb 
forma de circuit de gel en anella 
tancada i no pas de pista sencera, 
pel patinatge de lleure de persones 
i la realització de  kàrting  sobre gel 
amb espai central de bar-cafeteria i 
biblioteca-ludoteca. les dues plan-
tes subterrànies estaven destinades 
a zona d’aparcament cobert, tan ne-
cessari per al Pas de la Casa. a la zona 
de l’aparcament del bullidor es pro-
jectava un segon edifici multifunci-
onal de dues plantes d’aparcament 
per a autocaravanes i vehicles, una 
central de mercaderies i la centra-
lització de la zona lúdica de la ciutat 
amb tots els locals de lleure nocturn. 
la coberta es proposava enjardina-
da, composta per una pista d’atletis-
me i diverses pistes de pàdel cober-
tes i una pista de tennis. Pel que fa a 
la millora de la mobilitat, no podíem 
obviar el fet que el Pas de la Casa 
està cobert de neu i gel gran part de 
l’any i, per tant, era prioritari dotar a 

la ciutat d’una gran xarxa de micro-
busos elèctrics, amb múltiples para-
des, que permetés tant als habitants 
com als visitants de la ciutat deixar 
els vehicles aparcats còmodament 
a les zones d’aparcament i circular 
lliurement pels carrers sense gene-
rar embussos ni problemes de cir-
culació; facilitant en tot moment la 
retirada de neu, revitalitzant alhora 
instal·lacions ja existents com l’apar-
cament del maià. a la façana del riu 
del Pas de la Casa s’hi va projectar 
un passeig per unir la part baixa de 
la ciutat amb l’estany de les abelle-
tes, amb l’atractiu de mobiliaris múl-
tiples tals com bancs, gronxadors i 
vegetació diversa. això permetia als 
locals comercials obrir façana al pas-
seig i generar una nova porta comer-
cial a la ciutat, aprofitant les magní-
fiques vistes de les muntanyes. tot 
això es projectava sobre un mur de 
pedra generador que resseguia tota 
la topografia harmònica del riu i la 
façana del Pas de la Casa. Com que 
es plantejava una acció global a la 
totalitat del Pas de la Casa, es plan-
tejava la inversió econòmica en qua-

tre fases. la darrera d’aquestes fases 
i la més utòpica era la creació d’un 
túnel subterrani de serveis exclusi-
vament per a l’ús de vehicles de mer-
caderies i com a zones de càrrega 
i descàrrega dels diferents comerços 
per tal d’alliberar la ciutat del tràfic 
de camions, generalment mal esta-
cionats. Pel que fa al mobiliari urbà 
es prioritzava en tot moment la re-
tirada de la neu, deixant les voreres 
completament lliures de qualsevol 
obstacle, i es repensaven les secci-
ons de tots els carrers del Pas de la 
Casa, així com es creaven nous pas-
sos de vianants amb diferents tipus 
de granit més clar i més fosc, per no 
haver-los d’estar repintant cada any, 
eliminant el cost que això suposa. la 
proposta urbana també incloïa una 
nova reglamentació del tractament 
de les façanes així com de l’obligato-
rietat  de crear voladissos atirantats 
a les façanes per a protegir les vo-
reres de la neu. amb totes aquestes 
accions es buscava, al llarg dels anys, 
poder revalorar el Pas de la Casa i ca-
tapultar-lo al lloc que es mereix dins 
el patrimoni urbanístic del país. 

El projecte que va quedar tercer en el concurs d’embelliment del Pas de la Casa és 
el que signa l’arquitecta Marta Vendrell amb el seu estudi Apunt d’Arquitectura. 
El projecte de millora de l’embelliment del Pas de la Casa tenia com a finalitat 
millorar la qualitat de vida i la funcionalitat de tota la població i per això es van 
projectar millores en els serveis i en la mobilitat de tota la ciutat, prioritzant 
la mobilitat dels vianants, potenciada amb servei de microbusos elèctrics. Pel 
que fa als serveis, el projecte prioritzava dos punts claus de la ciutat: que són 
la plaça Coprínceps i l’aparcament del Bullidor. A la plaça Coprínceps s’hi va 
projectar un edifici multifuncional que deixava tota la planta baixa lliure, creant 
un gran espai que formava la plaça de poble, coberta en gran part, i actuava de 
punt central i neuràlgic de la població amb una zona de parc infantil i espai lliure 
per a infinitat d’activitats d’oci i lleure durant tot l’any per dinamitzar el centre 
de la població.

3r Premi ConCurs d’embelliment del  Pas de la Casa

marta vendrell

Innovació 
i funcionalitat
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pER SÍLVIA MESTRE · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

NOU ACCéS DIRECTE AL TúNEL D’ENVALIRA

Directe al Túnel d’Envalira
Ja no és necessari passar per França quan anem al Pas de la 
Casa pel Túnel d’Envalira. Els treballs encarregats per Govern, 
tenien com a objectiu, a més d’evitar el pas per territori francès, 
una millor gestió dels diferents cossos de seguretat en cas 
d’emergència. També hi ha un lleuger estalvi de temps en la 
conducció, que s’incrementa quan pel costat francès hi ha 
retencions de trànsit.



Els treballs es van dur a terme en 
vàries fases, vetllant sempre per no 
afectar al trànsit de vehicles.  En 
un primer moment la intervenció 
es va desenvolupar al costat 
de la vall, desviant el pas dels 
vehicles per la vessant muntanya. 
L’ampliació de la calçada, amb el 
treball corresponent dels murs 
i els talussos van ser els primers 
aspectes intervinguts de tota l’obra. 
Els murs son de maçoneria i els 
talussos s’han tractat amb terra 
vegetal i hidrosembra, escollint 
espècies vegetals del país, el que 

dona un aspecte final integrat en el 
paisatge. precisament, l’entorn s’ha 
observat en altres aspectes com la 
seguretat, si bé a la zona central 
s’hi han instal·lat barreres del tipus 
T-41, la resta son T-22 acabades en 
fusta. A més, en trams on en un 
principi no eren necessàries, s’han 
posat baranes de fusta per impedir 
el pas de bestiar a la carretera. En 
intervencions en altura com aquesta 
la neu és un altre element a tenir en 
compte, així doncs, s’ha dissenyat 
una xarxa d’embornals de recollida 
d’aigua pluvial de gran capacitat, 

que desguassen directament al riu 
Ariège. La cuneta de recollida dels 
talussos de formigó, té forma de 
triangle i unes dimensions mínimes 
d’1 metre. per alleugerir les tasques 
de manteniment de la carretera, 
s’ha disposat a la part central 
una zona de grava, que facilita la 
filtració de la fosa de neu, evitant 
que arribi a la calçada i la malmeti. 
pel que fa a la il·luminació, i seguint 
amb la voluntat d’estalvi energètic 
i integració a l’entorn, s’utilitza 
tecnologia LED. podem veure 
uns bàculs de 12 metres d’altura i 

una corona en el bàcul de la zona 
central. Tot l’enllumenat està 
integrat en el sistema de control 
del Túnel d’Envalira. S’ha ampliat 
també l’àrea d’estacionament per 
la banda de la muntanya i s’ha 
aprofitat per fer un tram nou de 
canalització per Andorra Telecom 
en una connexió entre el nostre 
país i França. 

Amb tota aquesta intervenció 
s’aconsegueix en primer lloc no 
haver de passar per França quan 
se surt del túnel d’Envalira (boca 

est) en direcció pas de la Casa, 
aconseguint un petit estalvi de 
temps, que augmenta en el cas 
que, pel costat francès, hi hagi 
retencions de trànsit. A més, un 
altre aspecte que queda resolt és la 
gestió de tots els cossos de seguretat 
i institucions, en el cas que és 
produís una situació d’emergència 
important, donat que s’evitaria el 
pas per territori francès. 
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>>>La il·luminació d’aquest tram utilitza tecnologia LED; ecològica i 
econòmica

>> S’han posat baranes de fusta per impedir el pas de bestiar a la carretera. Amb la zona de grava s’eviten les 
filtracions en època de desgel 

La desviació evita haver 
de passar per França per 
anar al Pas de la Casa des 
del Túnel 
d’Envalira

PROJECTE: Nou accés directe al Túnel d’Envalira

PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA: COIDEA

CONSTRUCTORA: PROGEC



Projecte i direcció d’obra i Industrial col·laborador Nou accés directe al Túnel d’Envalira (Boca Est)

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

Equip pluridisciplinar amb formació 
especialitzada en els camps de 

l’enginyeria i l’edificació.

Tens una idea?
Nosaltres la fem realitat

Projecte i direcció d’obra
del nou accés dirEctE 

al túnEl d’Envalira 
(boca Est) 

des del Pas de la casa

Carrer dels Escalls 7, baixos | Tel. (+376) 80 50 50 | progec@progec.ad | AD700 ESCALDES-ENGORDANY (Principat d’Andorra)

www.progec.ad

Compromís de servei
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La Massana  ·  david.simac@gmail.com

OHSAS 18001
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unifor@grupheracles.com   ·  www.unifor.ad

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

tel. 865774 · 335045
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Des del passat 22 de desembre de 2015, el telecabina desembragable 
d’Els Pioners està acomplint satisfactòriament la seva funció enllaçant 
el poble del Pas de la Casa amb la zona de debutants de l’estació de 
Grandvalira, arribant en alguna ocasió a registrar-se 4.000 persones 
transportades en un sol dia. Els responsables del projecte han satisfet així 
la dificultat que suposava per alguns esquiadors menys experimentats 
accedir a l’estació i, al mateix temps, han posat a disposició dels habitants 
i els visitants de la vila un transport alternatiu còmode i ràpid,amb un 
impacte compensat amb els avantatges que ofereix.

pER SÍLVIA MESTRE · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

TELECABINA ELS pIONERS 
GRANDVALIRA · SECTOR pAS DE LA CASA

Els Pioners, 
a ple rendiment

SECCIÓ A-A
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L’espai era la dificultat principal 
a l’hora de plantejar un transport 
que unís el poble del pas de la Casa 
i la zona de debutants de l’estació 
de Grandvalira. L’equip d’enginyers 
de SAETDE i SEMSA va estudiar 
diverses alternatives, com ara els 
tapissos rodants dels aeroports 
que es van descartar perquè no 
permetien l’aprofitament de la 

zona esquiable i l’impacte visual 
era més gran que l’opció aèria que 
ofereix un telecabina.   

Cal tenir en compte que, tot i 
tractar-se d’un aparell que està 
en un domini esquiable, té una 
vocació també semi-urbana. pot 
ser utilitzat per les persones 
que, per exemple, circulen 

>>Sobre aquestes fotografies que mostren les arribades, veiem la planta i el 
perfil de la línia del telecabina



pel poble del pas de la Casa i 
que van a buscar el seu cotxe a 
l’aparcament de Les Abelletes, o 
a qualsevol altra part dels edificis 
que hi ha a la zona de debutants; 
per tant el giny està al límit 

d’una instal·lació esportiva i una 
instal·lació urbana. 

Té una capacitat de transport de 
700 persones per hora, ampliable a 
1.200. La xifra pot semblar modesta, 
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comparada amb la d’altres aparells 
d’aquest tipus, però cal recordar 
que té la funció d’ascensor a la zona 
de debutants i de vianants, doncs 
4.000 passos tenint en compte la 
capacitat és molt elevada. 

Un dels inconvenients que pot 
plantejar el transport per cable és 
que ha de fer una línea recta entre 
les estacions extremes, i en aquest 
traçat s’hi troben l’Avinguda 
d’Encamp, un aparcament a 

>> Estació de baix o de retorn >> S’han habilitat diferents accessos des del poble

Instal·lació 
permeable que 
permet l’esquí 
per tota 
la zona
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l’arribada, edificacions a peu de 
pistes, la resta de remuntadors... 
tot i això s’ha aconseguit ubicar 
totes les parts de la instal·lació, 
respectant a més les ordinacions 
i les normes urbanístiques. La 
única intervenció important va 
ser l’enderroc d’un taller que hi 
havia just al davant de l’estació 
d’embarcament. 

La construcció d’aquest giny ha 
estat tot un repte d’organització, 
col·laboració i reactivitat ja que 
des del primer cop de pala fins 
l’obertura al públic han passat 
solament 3 mesos i 4 dies. Tot un 
rècord, sense dubte.

Amb un impacte estètic molt reduït, 
l’espai de sol que ocupa també és 

mínim, i permet l’aprofitament de 
la zona esquiable. A la nit es poden 
guardar les cabines a l’estació i 
només queda el cable estès entre 
les pilones. 

pel que fa a les dues estacions, 
es va escollir un constructor 
(pomagalski) que disposés de 
les instal·lacions més compactes 

possible per poder respectar 
les ordinacions, impactar el 
mínim en l’entorn i facilitar els 
desplaçaments dels usuaris i els 
visitants. 

> Estació de dalt o motriu i de tensió
>> Algunes pilones del traçat arriben als 20 metres d’altura

> Planta de la plataforma i de l’estació d’amunt

>> Secció longitudinal telecabina

2144.50 (AndAnA)

PROJECTE: Telecabina Els Pioners
PROPIETAT: SAETdE · GRAndVALIRA
EnGInYERIA: SEMSA
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CAPACITAT:  TELECABINA 10 PLACES

TIPUS D’ESTACIÓ: 
• ESTACIÓ E1: 
ESTACIÓ MULTIX, DE RETORN, 
COBERTURA MINI
• ESTACIÓ E2: 
ESTACIÓ MULTIX, MOTRIU I TENSIÓ, 
COBERTURA ESTÀNDARD

DISTÀNCIA HORITZONTAL: 407 METRES

DESNIVELL: 30 METRES

CABAL: DE 700 A  1.200 PERSONES PER HORA

TIPUS DE CABINA: CABINA DIAMOND

NOMBRE DE VEHICLES: 7

VELOCITAT: 4 METRES PER SEGON

DURADA TRAJECTE: 1 MINUT 49 SEGONS

DISTÀNCIA ENTRE VEHICLES: 84 METRES

DIÀMETRE DEL CABLE: 46 MIL·LÍMETRES

AMPLE DE VIA: 6,1 METRES

TENSIÓ: 45.000 DAN

POTÈNCIA ÚTIL: 100 KW

PARELL ÚTIL: 60 M.KN

TELECABINA ELS PIONERS · GRANDVALIRA · SECTOR PAS DE LA CASA

FITXA TÈCNICA
ESTACIÓ: PAS DE LA CASA  ·  NOM DE L’APARELL: ELS PIONERS

c/ Bonaventura Armengol, 10 - Edifici Montclar - Bloc 2 - Despatx 222 · AD500 ANDORRA LA VELLA - Principat d’Andorra
Tel: +376 80 77 90 - Fax: +376 80 77 89 -  semsa@semsa.ad

www.semsa.ad

EspEcialistEs En transport pEr cablE



Carretera de la Comella, 41 · Edifici Encorcés, nau 203 · AD500 Andorra la Vella · T. 86 86 80  ·  F. 86 58 30 · edicom@andorra.ad

construcció · manteniments
reformes integrals o parcials

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

www.unitas.adOHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL



> PAL / LA MASSANA    ·   n +376 836 169    ·    Ç teleskiandorra@hotmail.com    ·   + www.teleskiandorra.comteleskiandorra@hotmail.com    ·   + www.teleskiandorra.com> PAL / LA MASSANA    ·   n +376 836 169    ·    Ç teleskiandorra@hotmail.comteleskiandorra@hotmail.comteleskiandorra@hotmail.com    ·   + www.teleskiandorra.com+ www.teleskiandorra.comteleskiandorra@hotmail.com> PAL / LA MASSANA    ·   PAL / LA MASSANA    ·   n +376 836 169    ·    Ç teleskiandorra@hotmail.comteleskiandorra@hotmail.com

Industrials col·laboradors Telecabina Els Pioners  (Pas de la Casa)

Ctra. dels Cortals · Edif. Torres · local 1-2 · AD200 ENCAMP
T +376 726 177 · M +376 673 316 · F +376 726 176 · serraleriaindustrialj.j@andorra.ad
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L’edifici de serveis del Telecabina al Tarter és més que un 
equipament nou, és una referència del que representa 
l’experiència d’esquiar a Grandvalira. L’edifici esdevé un espai 
d’acollida per a l’esquiador, oferint-li dependències noves 
i múltiples serveis vinculats a l’esport i a l’esquí. Aquest 
espai s’integra en el recorregut de les pistes de Grandvalira, 
formant part de la muntanya, alberga el telecabina existent i 
es converteix en un punt i seguit del recorregut.

Crear un lloc no sempre significa delimitar, posar límits, 
definir introduint un espai nou, construir o buidar. La proposta 
respecta l’ambigüitat dels límits entre interior i exterior, entre 
arquitectura i paisatge, entre obert i tancat; esdevenint una 
continuïtat on no hi ha límits. 

NOU EDIFICI DEL TELECABINA AL TARTER

CONTINUïTAT 
sense límits

pER FÈLIX VICENTE I SOLÀ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ
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Crear un lloc no 
sempre significa 
delimitar, posar 
límits 

>>L’edifici es concep com una continuïtat del relleu i el paisatge. La 
sinuositat de les formes naturals és el traç que defineix el volum i els 
espais.

>>Els materials de tancament del volum exterior a la planta baixa minimitzen la presència de l’edifici. Els colors i la 
textura metàl·lica de la coberta superior reflecteixen la llum solar, oferint  imatges diferents de l’edifici al llarg del dia; 
és un edifici viu, que dialoga amb l’entorn

>>Planta baixa distribució

L’edifici segueix l’orografia de la 
muntanya, s’assenta aprofitant els 
desnivells del relleu i responent a 
la lògica dels recorreguts de l’es-
quí. La definició arquitectònica 
parteix del respecte a la natura i 
no intenta sobresortir per sobre 
d’aquesta. Es tracta d’una inter-
venció que segueix l’essència de 

la muntanya, en lloc d’intentar 
modificar-la. Una arquitectura 
integrada ens transmet un senti-
ment de pertinença a aquest en-
torn, que defineix el lloc.

La integració de l’edifici amb l’en-
torn genera una gran plaça a la 
coberta, un espai de trobada en 
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Una arquitectura integrada 
ens transmet un sentiment 
de pertinença al 
seu entorn, que 
defineix el lloc.

>>Cae. Pitistiost 
quae quuntiati 
restin eaqui 
bearum quam, 
ium liquiat iatqui 
beritia spelit 
quia consequ 
iaedoloris evelest 
iostios eictem 
fuga. It odio cus, 
cones m

el qual conflueixen els recorre-
guts de les pistes i l’accés al Tele-
cabina, protegit, en part, per una 
coberta metàl·lica que sobresurt 
del paisatge i el reprodueix en la 
textura.    

Els materials de tancament de l’edi-
fici en minimitzen la presència; el 

vidre i els llistons verticals de fusta 
natural integren el volum en l’en-
torn, defineixen una traça en mo-
viment, transparent i lleugera. La 
coberta metàl·lica reprodueix els 
colors de la natura i del lloc, el re-
cobriment interactua amb la llum 
solar, i aquests reflexos ofereixen 
imatges canviants al llarg del dia, 

esdevenint una fita que es desdi-
buixa en el paisatge o hi destaca.

L’interior de l’edifici és concep 
com la continuïtat dels recorre-
guts exteriors. Els accessos i les 
rampes que configuren el volum 
de l’edifici enllacen l’accés dels 
usuaris, el telecabina i els ser-

veis a través d’un gran vestíbul 
interior, definit amb les mateixes 
traces sinuoses que el volum de 
l’edifici; el vidre i els llistons de 
fusta verticals també en materia-
litzen la definició.

Els serveis que ofereix l’interior 
de l’edifici consisteixen en una 

>>L’edifici s’integra en el recorregut de les pistes d’esquí; l’usuari 
entén l’edifici com una continuïtat de l’activitat, no hi ha límits entre 
l’arquitectura i el paisatge, entre obert i tancat

>>Els espais de l’interior de l’edifici són concebuts com a part del 
recorregut, com la continuïtat natural dels fluxos externs. La transparència 
i el contacte visual entre els espais enriqueixen la percepció de l’espai i en 
milloren la funcionalitat



cafeteria oberta al gran vestíbul, 
els mostradors de venda de for-
fets, l’escola d’esquí amb despat-
xos d’atenció personalitzada, una 
àmplia zona VIp, una gran sala 
guardaesquís, un centre mèdic 
amb els últims accessoris i equi-
paments sanitaris, els serveis hi-
giènics; i finalment, una gran sala 
polivalent per a usos diversos, la 
zona d’administració, direcció i 
recursos humans, i els vestua-
ris dels treballadors de les pistes 

d’esquí, tots amb accessos també 
des de l’exterior de l’edifici per tal 
de facilitar-ne el funcionament.

El disseny dels espais interiors és 
atrevit, modern i ofereix calidesa 
i confort a l’usuari, al treballador i 
al visitant. La il·luminació, perso-
nalitzada i dissenyada específica-
ment per a cadascun dels espais, 
enriqueix la calidesa i genera sen-
sacions canviants. L’edifici s’ha 
projectat amb instal·lacions i tec-

nologies d’última generació que 
en garanteixen el funcionament 
òptim.

Els tancaments a l’interior de 
l’edifici han estat projectats ga-
rantint l’entrada de llum natural a 
l’interior i la privacitat en aquells 
espais que ho requereixen, com 
són el centre mèdic, els serveis 
higiènics o els espais d’instal-
lacions. Així, s’aconsegueix un 
interior d’edifici viu, lluminós, 

que manté el contacte visual amb 
l’exterior i entre els diferents es-
pais i usos interns; de manera que 
l’espai resultant mai esdevé petit 
o compartimentat, sinó que és un 
tot connectat. 
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>>El disseny i els materials a l’interior de l’edifici generen un ambient càlid i 
modern, que transmet els valors de l’esport, l’esquí i la natura

>>La il·luminació, dissenyada específicament per a cada espai, i les noves 
tecnologies implantades a l’edifici garanteixen el confort dels usuaris i optimitzen 
el  funcionament de les instal·lacions

PROJECTE: Edifici de serveis del 
Telecabina al Tarter
PROPIETAT:   ENSISA
ARQUITECTE: Fèlix Vicente i Solà
INTERIORISME: Rosa Colet
CONSTRUCTORA: CEVALLS, SA.

El disseny dels espais 
interiors és atrevit, modern, 
i ofereix calidesa i confort a 
l’usuari, al treballador i al 
visitant



Industrials col·laboradors ???????????????? · ????? Arquitecte i Industrial col·laborador Telecabina al Tarter

Av. Consell de la Terra, 14-16 · AD700 Escaldes-Engordany 
Tel. (+376) 737 550 · unitas@grupheracles.com
www.unitas.adOHSAS 18001

SEGURIDAD LABORAL

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

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

EMPRESA CONSTRUCTORA 
DEL NOU EDIFICI DEL TELECABINA 
AL TARTER · GRANDVALIRA

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL



Industrials col·laboradors Telecabina al Tarter Industrials col·laboradors Telecabina al Tarter

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

Des de 1952

Av. Consell de la Terra, 14-16 · AD700 Escaldes-Engordany 
Tel. (+376) 801 020 · revanosa@grupheracles.com

www.revanosa.ad
 

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

Av. Consell de la Terra, 14-16
AD700 Escaldes-Engordany 
Tel. (+376) 809 130
treposa@grupheracles.com

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

MO-18 MINIONDA

MT-32

xapes perfilades



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:

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

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

INDUSTRIAL 
COL·LABORADOR 

EDIFICI TELECABINA 
AL TARTER

Nova Generació
Pintures i  Revestiments

PINTURES · PAVIMENTACIONS · IMPERMEABILITZACIONS
Av. Sant Jaume, 28 · baixos · AD700 Escaldes Engordany · Tels. +376 328934 · +376 866 730 · F +376 826 730 · novageneració@andorra.ad

Industrials col·laboradors Telecabina al Tarter Industrials col·laboradors Telecabina al Tarter



T 815 541 · M 341 076
Ctra. del Pas de la Casa, local 4 · AD200 ENCAMP · nobregasl@andorra.ad

T 80 73 80

c/ TERRAVELLA, 7 · AD500 ANDORRA LA VELLA · T 811235 · F 862162 · tecnovit@tecnovit.ad

Industrials col·laboradors Telecabina al Tarter Industrials col·laboradors Telecabina al Tarter

Av. Salou, 55 · AD500 Andorra la Vella · T 879 079 www.cairo.ad

SolucionS 
en il·luminació

empresa subministradora de 
la il·luminació, material elèctric 

i lampisteria



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

Ctra de la Comella, 41. Edifici Encorces
AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920

Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad

ESPECIALISTES 
EN TOT TIPUS DE PAVIMENTS

Industrials col·laboradors Telecabina al Tarter Industrials col·laboradors Telecabina al Tarter

 Tel: +376 822198   ·   daikin@andorra.adDELEGACIÓ A ANDORRA



El món del futbol a Andorra compta amb espais nous 
per a què els esportistes entrenin i juguin. El Centre 
d’Entrenament FAF (Federació Andorrana de Futbol) 
ha tingut un pressupost de 2.200.000,00 €. D’aquests, 
una part prové de la FAF i l’altra part, del programa de 
desenvolupament de la UEFA, denominat Hat Trick. 

Els dos camps de futbol tenen dimensions diferents. Cal 
destacar la gespa d’ultima tecnologia, de la qual disposen 
el dos terrenys de joc.

per SÍLVIA MeSTre · FOTOS: ÒSCAr LLAUrADÓ & pIDASA · FIGUreS: eNGITeC

FeDerACIÓ ANDOrrANA De FUTbOL

Innovació i esport

83l’advArQUITeCTUrA82 l’adv ArQUITeCTUrA

“1500m3 de murs 
de maçoneria pel 
perímetre dels 
camps”
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els treballs es van començar a 
principis de l’any 2015 i va ser 
al mes d’octubre quan es va 
inaugurar aquesta primera fase 
de la totalitat de les instal·lacions; 
la segona encara no està definida. 
els dos camps estan pensats per a 
Futbol 11, però es poden convertir 
en fins a sis camps de futbol 7 (els 
equips de base son de futbol 7). 

pel que fa a la infraestructura, els 
camps compten amb vestuaris, un 
total de 4, a més del dels àrbitres. 
Actualment, en aquests camps hi 
juguen els equips dels clubs de 
la FAF, més la base de l’eNFAF 
(masculí i femení) i el FC Andorra. 

La preparació del terreny és molt 
important en projectes d’aquest 
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>>El tipus de gespa que s’utilitza i la tècnica per col·locar-la els 
converteixen en uns camps més agraït d’utilitzar pels jugadors. Menys 
impacte a les cames en el moment de córrer i també al caure

>>Els camps compten amb 4 vestuaris i un passadís amb grades que poden 
ser utilitzades pel públic per a seguir els partits en qualsevol dels dos 
camps

>>Planta

>>Secció graderia >>Detalls constructius

84 l’adv ArQUITeCTUrA
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tipus. Al Centre d’Entrenament 
s’han utilitzat 9.000 m3 de deca-
patge de terra vegetal, d’un gruix 
de 50 cm aproximadament, per tal 
de trobar terreny adequat per a po-
der assentar les bases dels camps, 
grades i vestidors.

Una innovació tècnica que es pot 
veure en aquesta instal·lació es-
portiva és la gespa, que es desmar-
ca de les tendències que s’havien 
seguit en d’altres camps del país. 
Fins ara el que es feia era fer un 
paviment d’asfalt o de formigó 
i després és col·locava la “catifa” 
de gespa a sobre. Aquí s’han uti-
litzat 40.000 m3 de terraplenat 
amb material seleccionat 0/100 
en capes de 25 cm de gruix fi ns 
arribar al gruix exigit i una com-
pactació del 95% de PM utilitzant 
corró vibratori autopropulsat. En 
el darrer pas per la preparació del 
terreny s’han fet servir 5.000 m3 
de terraplenat amb tot-u artifi cial 
d’un gruix de 25 cm, col·locat amb 
un tractor refi nador làser, aconse-
guint una planimetria del terreny 

del 0,3% i una compactació al 98% 
de PM, utilitzant un corró vibra-
tori autopropulsat, per fi nalment 
passar a la col·locació de la gespa 
artifi cial. Aquesta és de la millor 
qualitat, amb una làmina aïllant de 
polietilè de 200 micres, aglomerat 
elàstic FINE TUNED de 17 mm i, 
fi nalment, la gespa  MONDO de 
45 mm. A més s’ha afegit sorra de 
sílice i cautxú granulat. Segons els 
tècnics que s’han encarregat de la 
col·locació, a més de ser millor pel 
lliscament de la pilota, no provoca 
tant impacte als cossos dels juga-
dors a l’hora de córrer o en cas de 
caigudes. A nivell d’il·luminació, hi 
ha 6 columnes de 25m d’alçada. Els 
camps estan preparats per a que 
els partits es puguin retransmetre 
en directe per televisió, cal tenir en 
compte que són unes instal·lacions 
que acompleixen els requisits de 
la UEFA per poder realitzar partits 
internacionals. 

PROJECTE: Centre d’Entrenament FAF
ARQUITECTE: Pere Espuga Sorribes/Engitec
CONSTRUCTORA: PIDASA
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Industrials col·laboradors dels Centres d’entrenament FAF

panell sandwich europerfil
la pell dels edificis

porTes Tallafocs 
roper

ferro corruGaT

nous panells 
de seGureTaT  

daVanT del foc 
B - s2, d0

SERRALLERIA INDUSTRIAL
FUSTERIA D’ALUMINI 

I ACER INOXIDABLE

CTRA. DE LA COMELLA · EDIF. ENCORCES
6a PLANTA · LOCAL 6 · 4 BIS · AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel./Fax 866103 · Mòb. 333399 · arcmetall1@hotmail.com

Arquitecte i Industrial col·laborador dels Centres d’entrenament FAF

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

ENGINYERIA CIVIL
- Estudis i projectes:

· Infraestructures viàries
· Estructures d’edificació
· Obra civil

- Geotècnia
- Estabilitat de talussos i vessants
- Fonamentacions especials

ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS
- Sostenibilitat i energies renovables

· Geotèrmia
· Aerotèrmia alta/baixa Ta

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

- Estudis eficiència energètica
- Electricitat, domòtica

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

engitec@engitec.ad
www.engitec.ad

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

Av. Salou, 55 · AD500 Andorra la Vella · T 879 079 www.cairo.ad

SolucionS 
en il·luminació
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Comptant amb el doble d’espai que la ubicació anterior, 
els responsables de la remodelació de la Nova Biblioteca 
Comunal d’Escaldes-Engordany van tenir clar que havien 
de respectar al màxim l’estructura de l’antic Garatge Valira, 
seu també de l’emblemàtic Centre d’Art escaldenc. La 
voluntat de deixar respirar al màxim l’antiga construcció 
es fa palesa amb les mínimes intervencions que s’han fet 
i l’aprofitament d’elements ja presents. El funcionament i 
la finalitat son altres paràmetres a tenir en compte, i per 
a facilitar el trànsit, les senyalitzacions i les retolacions, 
són més acurades de l’habitual, donant un aire de disseny 
actual. 

pER SÍLVIA MESTRE · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

NOVA BIBLIOTECA A ESCALDES-ENgORDANy

Llibres+disseny+art 



La sala de lectura principal és el 
centre de connexió de les dife-
rents parts en les quals es divi-
deix la nova Biblioteca Comunal 
d’Escaldes-Engordany. En la línia 
d’aprofitament de l’estructura 
antiga, s’han col·locat uns vidres 
al mur que separa la sala prin-
cipal de l’altell, donant sensació 
de profunditat alhora que no es 
perd espai útil. Jugant amb les al-
tures s’han instal·lats les prestat-

geries de la planta baixa a la part 
de sostre més baix, accentuant la 
doble altura, protagonista  a tota 
la sala de lectura principal. Des 
d’aquesta es poden veure totes 
les altres zones de la biblioteca: 
petits lectors, espai de recerca 
web o el despatx dels biblioteca-
ris. Amb la visió de tots els espais 
es fa més pràctica la utilització 
dels mateixos i la circulació per 
tots ells. Els rètols indicatius de 

les diferents zones també han 
estat objecte d’un treball acurat 
de disseny, donant una imatge 
actual en uns aspectes als quals 
fins no fa gaire no s’aplicava la 
tasca creativa. 

La zona de lectura dels nens està 
tractada amb colors més vius i la 
zona on es poden fer consultes a 
la xarxa en tonalitats més apaga-
des, d’acord amb l’objectiu d’ús de 

cada zona. La fusta, la pedra i el 
vidre són els materials més uti-
litzats en un entorn on es deixen 
entreveure elements de la cons-
trucció original; l’antic garatge 
Valira, seu també del Centre d’Art 
de la parròquia. 

precisament, un dels punts clau 
de la remodelació era la unifica-
ció de dos institucions culturals 
importants per la parròquia. L’en-

>>>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. 

>>>La sala principal de lectura és l’eix centralitzador de totes les zones, 
visibles les unes des de les altres

Un sol edifici 
pel Centre d’Art 
i la Biblioteca 
Comunal 
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Industrials col·laboradors Biblioteca d’Escaldes-Engordany

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

Av. Salou, 55 · AD500 Andorra la Vella · T 879 079 www.cairo.ad

Empresa subministradora de 
la il·luminació i material elèctric

SOLUCIONS EN IL·LUMINACIÓ

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

>>>Els colors i el disseny de la retolació donen personalitat a cada espai i 
ens indiquen la fi nalitat de cadascun

derrocament del mur que les se-
parava ha contribuït a la realitza-
ció d’una recepció conjunta tant 
de la Biblioteca Comunal com del 
Centre d’Art, fet que finalment 
facilita l’entrada a qualsevol dels 

dos espais i dóna la importància 
que es mereix a l’accès al CAEE. 

PROPIETAT: 
Comú d’Escaldes-Engordany
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La remodelació de l’oficina de Canillo de l’entitat bancària 
Morabanc acompleix tots els requisits que els responsables 
imposen en matèria de protecció del medi ambient, tot un 
repte des que Morabanc va aplicar canvis a les oficines de 
tot el país. Les modificacions més importants potser són 
les que no es veuen, les que tenen a veure amb la utilització 
d’un o altre material o tecnologia. Decisions que marquen la 
diferència en una entitat bancària compromesa i preocupada 
amb l’entorn.

pER REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

REMODELACIÓ DE L’OFICINA 

Banca 
sostenible



El joc de contrastos entre el mobili-
ari i el paviment és una marca de la 
casa quan s’entra en una oficina de 
Morabanc. L’entitat, tal com ha fet 
en ocasions anteriors, ha disposat 
mobles i paraments de fusta de rou-
re clara que contrasta amb un terra 
de ceràmica o catifa de color negre.  
Aquest negatiu-positiu en els colors 
està perfectament delimitat amb les 
línies pures i sòbries de les taules, les 
cadires i tots els complements.

La reducció del consum energè-
tic és el cavall de batalla quan es 
planteja una remodelació d’aquest 
tipus en qualsevol oficina de l’enti-
tat i se segueixen al peu de la lletra 
els estàndars imposats des de l’ini-
ci de les primeres rehabilitacions. 
L’entitat fundada per la família 
Mora aplica la reducció dràstica 
del consum de combustibles fòs-
sils i l’emissió activa i/o passiva de 
CO2.

En aquest sentit, en l’aspecte on 
més s’incideix és en la il·luminació. 
S’utilitza únicament tecnologia 
LED (ecològica, de mínim mante-
niment i llarga durada), amb un 
consum d’electricitat un 30% més 
baix que un tub fluorescent de 
prestacions semblants, i s’aconse-
gueix una reducció del 70% en la 
factura de la llum. Aquesta tecno-
logia no implica una il·luminació 
de menys qualitat; al contrari, es 

disposa d’una llum igualment efi-
cient i més còmoda a nivell visual 
per a l’usuari.

La distribució física de l’oficina 
s’adapta a unes dimensions adequa-
des al servei òptim que es mereix el 
client, amb una zona d’atenció al 
públic i despatxos per a l’atenció 
més personalitzada. 
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>>>Al mobiliari, línies gairebé severes però suavitzades gràcies al material 
utilitzat: la fusta de roure

>>>Contrast important entre les tonalitats clares del mobiliari i el 
paviment, de color negre

Morabanc 
continua apostant 
per un consum 
d’energia 
responsable
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Carrer de Lòria, 12 AD600 
Sant Julià de Lòria Andorra

Tel. +376 801740 · Fax. +376 801744
gruplomi@gruplomi.com

www.gruplomi.comTREBALLS PUBLICS COMESA
C. Pobladó, 37 •  AD500 Sta. Coloma Andorra la Vella •  T 721 821 •  F 721 822 •  tpcomesa@andorra.ad

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

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

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

INDUSTRIAL 
COL·LABORADOR 

NOVA SEU 
MORABANC CANILLO

Av. Salou, 55 · AD500 Andorra la Vella · T 879 079 www.cairo.ad

SolucionS 
en il·luminació

empresa subministradora de 
la il·luminació i material elèctric



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

DISTRIBUÏT PER:

Portes automàtiques d’Andorra

Carretera general II _ edifici la Bartra _ bloc E _ local 4

AD200 ENCAMP _ tel. 804480 · Fax 861910 _ portand@andorra.ad

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

El teu banner aquí

l art 
de 

viure
ANDORRA

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

Industrials col·laboradors Oficina Morabanc · Canillo Industrials col·laboradors Oficina Morabanc · Canillo
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Amb un incendi devastador que va destruir  
l’edifici de la Borda Pairal d’Andorra la Vella, 
comença un capítol nou en la història d’aquesta 
construcció tradicional andorrana; una institució 
al país pel que fa al món gastronòmic i social. La 
reconstrucció de l’estructura i l’aspecte nou que 
presenten els diferents espais de la Borda ens 
parlen d’una voluntat de mirar endarrere més que 
mai, de retre homenatge als habitants de les Valls 
d’Andorra quan la vida aquí estava encaixada en 
el camp, els ramats i poca cosa més. Els materials 
i les tècniques utilitzades han servit per enganyar 
els ulls, i fer-nos viatjar al passat.

pER SÍLVIA MESTRE · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

RECONSTRUCCIÓ DE LA BORDA pAIRAL 

El passat a taula



L’edifici original de la primera Bor-
da pairal data de l’any 1630, el que 
posa gairebé 400 anys de distància 
entre aquell treball de construcció, 
i les tasques que s’han dut a terme 
en l’actualitat per poder donar-li 
l’aspecte final que presenta; una 
visió del passat acurada i respec-
tuosa. Les diferents estances estan 

distribuïdes pensant en la finalitat 
i tenint en compte els materials 
amb els quals se les ha vestides. En 
aquests sentit, cal dir que s’ha fet un 
esforç per mantenir un aspecte vell, 
antic en els objectes d’ús quotidià, 
però alhora s’han utilitzat materials 
moderns i de primera qualitat que 
garanteixen un resultat òptim. 
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>>>Els 
detalls en 
la decoració 
són molt 
nombrosos i 
s’han alternat 
elements 
antics 
originals i 
reproduccions 
amb objectes 
actuals i 
moderns

Els detalls que ens transporten al 
passat tenen a veure amb la vida di-
ària, ens parlen de la senzillesa de la 
quotidianitat que hem perdut amb 
el pas dels segles. La il·luminació, el 
mobiliari, les portes i les finestres, 
els materials naturals, i els que no 
ho són,  que s’han utilitzat transpi-
ren enyorança.

Les parets s’han cobert d’imatges 
en blanc i negre de personatges i 

instants del dia a dia d’una Andorra 
del passat. 

L’exterior també mira enrere, tant 
en la distribució com en les peces 
d’atrezzo, que trobem col·locades 
sense massa cerimònia, però que 
en realitat tenen una ubicació estu-
diada i pensada. 

La tradició es casa amb mobiliari de 
disseny modern i actual de manera 

>>La il·luminació determina l’espai i la utilitat, com en el cas de la zona de 
copes i ball

Respecte i 
veneració pel 
passat



natural i sense pretensions, el que 
mana també és la funcionalitat de 
cada zona. 

La part del restaurant, activitat 
central de la Borda, amb molts 
anys de trajectòria, està distribuï-

da pensant en les necessitats par-
ticulars de cada tipus de client; 
els grups, els àpats més formals o 
els sopars en petit comité. 

És manté l’esperit d’espai multifun-
cional, i no s’obvia una zona destina-
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Gairebé 400 anys de 
distància entre la construcció 
i les tasques que s’han 
dut a terme en 
l’actualitat

>>A la gran sala del restaurant es respira l’ambient d’un refugi de muntanya 
de cent anys endarrere

>>Les fotografies/pintures mostren moments quotidians d’una Andorra 
desapareguda
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da a les copes i el ball, per després de 
sopar o com a destí inicial de la nit. 

Amb aquesta reconstrucció i remo-
delació, l’aspecte fi nal de la Borda 
Pairal és ni més ni menys el que els 
responsables desitjaven per conti-

nuar sent el referent que sempre ha 
estat en la vida social del país. 

GESTIÓ: Grup Germans Cruz
PROPIETAT: Família Vinyes
CONSTRUCTORA: DUMAC

>>La tradició es casa amb mobiliari de disseny modern i actual de manera natural 
i sense pretensions

Empresa constructora i industrial col·laborador Borda Pairal

dumacserveis@gmail.com   Tel.: 331 119 - 331 118

construïm amb tu

dumacserveis@gmail.com   Tel.: 331 119 - 331 118

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

www.pons.ad 
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Camp Travesset Local  1  -  AD600 Sant Julià de Lòria  _  T +376 820 001  _  M +376 339 560  _  mesquedecoracio@gmail.com

Industrials col·laboradors Borda Pairal

1

Av. Salou, 55 · AD500 Andorra la Vella · T 879 079 www.cairo.ad

Empresa subministradora de 
la il·luminació, material elèctric 

i climatització

SOLuCiONS 
EN iL·LumiNACió
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MÀXIM 

CONFORT

QUALITAT I 

SEGURETAT

CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓLA NOVA CALEFACCIÓ

ASEGURETTA

T AATQUALITTA

TAAT

I

ASEGURETTATAAT

MÀXIM 

CONFORRT

CAAANOVVALAA ACCIÓALEF TCLIMAATTITZACIÓ I REN ACIÓNOVVA

Ctra de la Margineda Local 3 Plta. baixa
AD500  ANDORRA LA VELLA

T. +376 721 100
F. +376 725 500

info@termicperalba.como@tinffo
.F
.TT.

AD500 A
ara de la MCtr

omalba.cmicperer
+376 725 500
+376 721 100

VELLAA LAANDORR
lta. baocal 3 Pineda Lgr aixa

@ p

www.termicperalba.com.terwww rmicperalba.ccom

Amb
les 

intal·lacions
més 

exigents
i 

la feina
ben feta

AV PRINCEP BENLLOCH 2  ·  AD 500 ANDORRA LA VELLA   ·  Tel . (+376) 825777 - Fax. (+376) 803433  ·  cruman.central@andorra.ad

Empresa responsable i exclusiva per Andorra de:

HIDROVENT 

Extracció d’aire 
localitzador dins 
la tassa del vàter 
per extreure les 
males olors

FOSCAM 
Càmeres 
de vigilància

GPS
Localitzador i 
control de flotes 
per a vehicles, 
persones i 
objectes

Àmbit d’actuació

•	 Instal·lacions	Frigorífiques

•	 Equipament	Hoteler

ServeiS:  

•	 Subministre,	Instal·lació	i	Manteniment	d’equipament	Hoteler

•	 Subministre,	Instal·lació	i	Manteniment	d’instal·lacions	Frigorífiques

•	 Assessorament	Tècnic	i	Legal	dins	l’àmbit	d’actuació		

INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I MAQUINÀRIA D’HOSTELERIA

fornS de convecció equipament frigorífic 
d’hoSteleria

equipament per a expoSició de 
producteS en hoSteleria

rentat de 
vaixella i gotS

equipament de 
cocció per a la cuina

Industrials col·laboradors Borda Pairal



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…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 
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L’atractiu de la vista que ofereix aquesta terrassa és 
reclam suficient per fer una aturada en la jornada d’esquí 
al sector de Pal de Vallnord. Aquesta remodelació, 
realitzada per Auxini, destaca per ser una feina que 
ha respectat l’entorn, integrant la construcció en un 
paisatge d’alta muntanya. L’antic restaurant Entrecot, 
convertit ara en CowbELLA, s’ha fet un rentat de cara 
important. El resultat és un espai exterior que dóna una 
visió perifèrica de les Valls d’Andorra.

pER SÍLVIA MESTRE · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

RESTAURAnT COWBELLA, VALLnORD-SECTOR pAL 

Panoràmica d’altura



Les estacions d’esquí del país han 
posat un interès especial en tenir 
tots els serveis que ofereixen als 
visitants en condicions òptimes; 
tant l’aspecte pràctic, com la 
imatge. 

A la remodelació realitzada s’ha 
buscat que no fos visualment 

invasiva; que respectés els cànons 
de la imatge tradicional de les 
construccions d’alta muntanya 
però, al mateix temps, donant 
personalitat al projecte. 

La terrassa de 90 m2 ofereix una de 
les vistes més espectaculars, que 
podem trobar a Andorra, abarcant 
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>>>El voladís que suporta la terrassa i el passadís d’accés a la mateixa, està 
ara perfectament integrat en la construcció

Pedra, acer 
Corten i fusta 
són els tres 
materials de la 
remodelació

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

AUXINIAUXINIAUXINIAUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI
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des de la Massana fins a Carroi 
amb un cop d’ull. 

La tarima de fusta està envoltada 
per una barana d’acer Corten, on 
s’ha retallat el logo de l’estació, 
Vallnord. Aquest tipus de material 
ofereix un aspecte oxidat, ja que 
s’ha fet un tractament per oxidar 
l’acer Corten en el menor temps 

possible, amb un acabat de qualitat 
excepcional, un grau elevat de 
durabilitat i baix manteniment, 
oferint a més una gran resistència 
als agents atmosfèrics. 

Altres detalls, com ara la silueta 
d’una vaca en fusta, unifiquen els 
treballs realitzats a l’interior del 
restaurant amb l’exterior. 

T +376 855601

emangroup@andorra.ad

M +376 332827

dado.emangroup@andorra.ad

especialistes 
en

tractament 
d’òxid

>>>L’acer corten ofereix un aspecte oxidat, ja que s’ha fet un tractament 
que simula un envelliment natural.

HOYO
Instal·lacions d’Alumini, Inox i Ferro

Ctra. General de Canillo · AD100 CANILLO · (Principat d’Andorra) · Tel. 852 952 · Mòb. 340 572 · Fax 852 952 · hoyo@andorra.ad
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>>>La visió des de la terrassa és única, amb vistes des de la 
parròquia de la Massana fins al Pic de Carroi  

Auxini reconeix que les dificultats 
durant els dos mesos d’interven-
ció, s’han centrat sobretot en les 
feines que han requerit platafor-
mes per treballs en alçada, però 
l’experiència tècnica del construc-
tor ha aconseguit tirar endavant 
el projecte sense dificultats. 

El resultat és una terrassa especta-
cular amb una visió sorprenent de 
les valls. 

PROJECTE: ENGINESA

ARQUITECTE: Jaime Férriz i Pau Iglesias

CONSTRUCTORA: AuxINI SA

Av. Santa Coloma, 93  · Botiga D
AD500 Andorra la Vella · Principat d’Andorra 

Tel. /Fax +376 722 799 
ferreteriaindustrial@casallevet.com
ferreteriaindutrialgr@gmail.com

FERRETERIA INDUSTRIAL GR  

ha col·laborat en el muntatge 
de la tarima de fusta 
de Pi de Flandes SISTEMA FLOTANT 

Interiorista, Empresa constructora i Industrial col·laborador Restaurant Cowbella · Vallnord

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

www.totled.com

www.construccionsfilloy.ad
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InTERIORISME I DISSEnY 
RESTAURAnT COWBELLA, VALLnORD
SECTOR pAL

Humor i 
disseny

L’equip de disseny d’interiors Mar de Cava, 
ha fet un treball de remodelació farcit 
d’idees i de sentit de l’humor. En poc 
temps: un mes; i aplicant les tendències 
més actuals del disseny com ara la 
transformació d’objectes als quals es dóna 
un nou ús; una segona vida.



129l’advInTERIORISME

>>>La cuina ocupa un lloc destacat a la sala i, al mateix temps, es pot tenir una visió general de les pistes de 
l’estació

>>>Els detalls, com ara la 
transformació de les esquelles en 
llums, fan única la intervenció 

S’utilitzen materials en brut 
més típics d’estructures de 
construcció per a realitzar  
el mobiliari nou 
de l’espai

Tradicionalment, la informalitat és una constant 
als restaurants de les estacions d’esquí, però la 
remodelació realitzada per Mar de Cava a l’antic 
Entrecot (ara Cowbella), transmet qualitat tant 
en l’entorn com en el plat que ens espera. L’aten-
ció acuradíssima dels detalls, com en el cas de la 
il·luminació, són aspectes importants per Mar de 
Cava en aquesta feina. S’han aconseguit esquelles 
autèntiques i transformat en làmpades. S’utilitzen 
materials en brut més típics d’estructures de cons-
trucció com la fusta natural, l’acer soldat i les bar-
res corrugades, per a  realitzar  el mobiliari nou de 
l’espai. També s’ha pensat en la fal·lera que tenim 
per fer-nos selfies  i ens dóna la benvinguda un mu-

ral amb unes vaques simpàtiques que ens convida 
a fer-nos una foto de record. per la interiorista de 
Mar de Cava, donar pinzellades d’humor  als espais 
públics contribueix a crear moments inoblidables 
i ens desperta les ganes de repetir l’experiència. 
En aquesta intervenció, els detalls han estat força 
importants i cada racó fa referència a l’estació de 
Vallnord, a la vida d’alta muntanya o als entrecots 
suculents que es poden degustar. 

PROJECTE: COWBELLA
PROPIETAT: Vallnord
INTERIORISME: Mar de Cava
CONSTRUCTORA: Construccions Filloy
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Quan el talent es combina amb la passió i es disposa dels mitjans necessaris, en la majoria dels 
casos el resultat d’un projecte és l’èxit. Aquest és el cas de la nova proposta en restauració que 
és pot descobrir a Escaldes-Engordany, el Restaurant Beluga. Aquesta braseria i marisqueria és 
el resultat dels esforços de tres professionals de l’arquitectura i el disseny d’interiors que han 
treballat amb materials nobles, uns materials que són la identitat natural del país: la pedra, la fusta 
i el ferro. Els responsables afirmen que van encarar el repte sense grans pretensions i de forma 
realista amb el que estaven creant: un restaurant.

per SÍLVIA MeSTre · FOTOS: ÒSCAr LLAUrADÓ / JOSep ANTONI ALCÁNTArA · FIGUreS: BAC

reSTAUrANT-MArISQUerIA BeLUGA

Restauració de disseny

131l’advArQUITeCTUrAl’adv ArQUITeCTUrA
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>>>L’edifici s’obre a l’exterior amb tota una paret de vidre immensa >>>Els 3 materials utilitzats en tots 
els elements de la decoració del 
local són la pedra, la fusta i el ferro

el restaurant Beluga és la nova 
proposta gastronòmica que ha 
entrat amb força en el panorama 
social del principat. L’estètica del 
local capta l’atenció des de l’exterior. 
Assentat en un llit de pedra 
immens, base de tota l’estructura 
realitzada amb pedra natural, 
l’edifici s’obre a l’exterior amb tota 
una paret de vidre que deixa veure 
tots els detalls de l’interior. Sigui de 
nit o de dia, hi ha diversos aspectes 
de la decoració del local que capten 

l’atenció de l’observador. encara 
que inusual, el sostre és potser cap 
a on se’n van els ulls en un primer 
moment; aquí es nota que darrera 
del projecte hi ha la ment d’un 
equip preocupat pel disseny, perquè 
el sostre és un esclat de geometria 
elaborat sobretot en paper. Amb 
dues zones diferenciades (positiu 
i negatiu) el sostre és un grup de 
cubs de cartró-guix a diferents 
altures, que juga amb els volums 
i els llums també incorporats. És 

poc usual que la part superior 
d’un local sigui el protagonista, 
però precisament és aquest detall, 
i altres aspectes de la concepció 
d’aquest projecte, el que el fan únic 
al país. La filosofia de treballar amb 
els 3 materials bàsics, pedra, fusta 
i ferro, continua al terra on s’han 
utilitzat làmines de gres porcellànic 
rectificat i antilliscant per zones de 
molt trànsit combinant peces amb 
un acabat destonificat amb altres 
que simulen la fusta. 

>>Planta distribució >>Planta sostre

INTerIOrISMe
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>>>La il·luminació està realitzada amb tecnologia LED en tot el local, el que 
assegura estalvi energètic i respecte al medi ambient. El sostre i la barbacoa 
són els dos elements estrella d’aquest projecte de disseny

Si bé no hi ha una delimitació física 
evident, el Beluga té dos ambients 
ben diferenciats; un espai amb la 
barra que està destinat a ser un 
racó per a copes o aperitius, i l’espai 
destinat a l’activitat principal: el 
menjador. precisament, l’altre gran 
protagonista del restaurant és la 
barbacoa, que a la part superior 
té un relleu de cubs que recorda 
força als volums del sostre, donant 
així continuïtat al disseny del 
projecte i demostrant que tot i que 
visualment sembla una proposta 
senzilla, els engranatges del disseny 
han treballat força. per la barbacoa 
s’ha fet servir pissarra buixardada, 
pedra natural i recoberta de xapa. 

el recurs dels volums i els cubs de 
diferents mides i variant els nivells 
es repeteix darrere de la barra amb 
l’ampoller, realitzat amb mòduls 
de fusta i xapa combinats. La barra 
està realitzada en granet llaurador 
fosc acabat anticato i amb parts en 
fusta i xapa de ferro crua, seguint el 
mantra de disseny imperant en tot 
l’establiment. 

La il·luminació del restaurant és 
una instal·lació completament 
amb LeDs pensada per diferenciar 
els ambients del recinte. A nivell 
energètic s’ha optat per una política 
d’estalvi i de protecció del medi 
ambient. Considerant que hi ha una 

barbacoa oberta al públic, també 
s’ha tingut en compte aquest fet i 
la instal·lació compta amb un bon 
sistema d’extracció de fums i olors. 
Una altra astúcia, molt pràctica per 
cert, és la de posar un contrapés a 
les portes dels serveis, per a que si 
hi ha algun client distret i es deixa 
la porta oberta, aquesta es tanqui 
sola. 
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A més de bona 
gastronomia, 
el Beluga és un 
exemple de disseny 
actual

ARQUITECTURA EXTERIOR:
Pere Aixàs
ENGINYERIA D’ESTRUCTURA:
Guillem Valdés
DESPATX TÈCNIC i INTERIORISME: 
BAC Arquitectura
Tècnics: 
Josep Antoni Alcántara i Marc Barber
CONSTRUCTORA: COANSA



Despatx tècnic i empresa constructora col·laboradors Restaurant Beluga Industrials col·laboradors Restaurant Beluga

SERVEIS D’ELECTRICITAT I MANTENIMENT

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

Tel. 608861 – 349162
electricitatnem@gmail.com

SERVEIS D’ELECTRICITAT I MANTENIMENT

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

Tel. 608861 – 349162 · electricitatnem@gmail.com

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

comercial evaristo
equipaments hotelers i comercials

C. René Baulard, 11 AD200 Encamp (Principat d’Andorra)

T. +(376) 831 830 F. +(376) 831 041

cialevariasto@andorra.ad

TIPUS DE SERVEIS Josep Antoni ALCÀNTARA TELLA 
ARQUITECTE TÈCNIC I PERIT TAXADOR
Mòbil: +376 325 885

Marc BARBER RIERA
ENGINYER TÈCNIC
Mòbil: + 376 391877

Antic Carrer Major 25, 1º1ª · AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra - bac.arq@gmail.com

I. TRÀMITS:
➝ Certificats d’habitabilitat.
➝ Valoracions immobiliàries, hipotecàries i patrimonials. Peritatges tècnics
➝ Tramitacions d’ajuts a la rehabilitació del M.I. Govern d’Andorra.
➝ Divisió de propietat horitzontal (Càlcul de superfícies i coeficients de Comunitats de Propietaris)

II. PROJECTES:
➝ Projectes d’arquitectura i estudis d’interiorisme i decoració.
➝ Aixecament de plànols ( Habitatges, Despatxos, Locals, Aparcaments,...)
➝ ITE (Inspecció tècnica d’edificis)
➝ Projectes d’instal·lacions:

✔ ElEctricitat i comunicacions.
✔ sEgurEtat contra incEndis.
✔ calEfacció i climatització.
✔ VEntilacions i dEsguassos.
✔ lampistEria.
✔ sEgurEtat intrusions i cctV.

✔ XarXEs gEnErals En Vials.
✔ Estudis EnErgètics sEgons noVa normatiVa – 
Bopa 06/10/2010 – nº 57 any 22.
✔ rEalització dE plànols as-Build.
✔ canVis dE cuBa dE gasoil sEgons nou 
rEglamEnt d’HidrocarBurs.

III. DIRECCIÓ D’OBRA I CONTROL:
➝ Realització i control de pressupostos i certificacions d’obra.
➝ Càlcul d’amidaments de projectes.
➝ Project Manager (Gestors i Controladors de Projectes)



Industrials col·laboradors ???????????????? · ?????

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

Industrials col·laboradors Restaurant Beluga

Ctra. General d’Arinsal · AD400 La Massana
 T (+376) 738 964 · F (+376) 838 040

 serralleriabons@andorra.ad

Forja i fusteria d’alumini

C/ del Solà, 5 edif. Lluna, local 3 - AD200 Encamp · T: 83 49 60 - 34 66 77
Fax 83 49 70  ·  elblau@andorra.ad



Ctra. de la Comella Ed. Encorces, planta 4 local 2-3
AD500 Andorra la Vella · Tel. 820 720 Fax 820 723

info@fusteriamario.com

www.fusteriamario.com

MOBLES D’ESTIL ANDORRÀ FETS A MIDA

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

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

F. 862 737 · T. 802 626 jocor@jocor.ad

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

Industrials col·laboradors Restaurant Beluga Industrials col·laboradors Restaurant Beluga



Av. del Fener 22 · AD700 Escaldes-Engordany · T 863 220  ·  F 863 231  ·  ifoc@andorra.ad  ·  www.i-foc.com

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

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

INDUSTRIAL 
COL·LABORADOR 

RESTAURANT BELUGA

FINESTRES: ALUMInI · FERRo · InoX · PVC · FUSTA   //   PORTES I AUTOMATISMES    //   SERRALLERIA EN GENERAL

Industrials col·laboradors Restaurant Beluga

ESPECIALISTES EN FAÇANES

Ctra de la Comella, 41. Edifici Encorces
AD500 Andorra la Vella
Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301
email. msgrup@msgrup.ad
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Abans que l’hora del bany es 
convertís en un ritual privat i íntim, 
les Termes, o cases de banys, origen 
de les nostres cambres d’higiene 
personal, eren llocs públics on s’hi 
feia vida social, religiosa i negocis. 
Les primeres es van construir prop 
de fonts naturals d’aigua, ara no ens 
cal ja que l’arquitectura i l’enginyeria 
fan possible que l’aigua arribi a 
altures inimaginables. La mecànica 
ha canviat i l’aparença també. Ara, 
a més de la higiene, el que mana és 

l’estètica i la comoditat i any rere any 
les grans marques s’esforcen per 
donar amb la tendència definitiva a 
l’hora de vestir les nostres ablucions 
matinals.

Les noves tendències no porten 
grans propostes trencadores, els 
canvis són subtils i tenen més a veu-
re amb l’enginyeria i els materials. El 
poeta satíric romà Juvenal, (ss. I-II 
dC), autor de la cèlebre sentència 
Mens sana in corpore sano, segura-

ment arribava a les seves admirades 
i reconegudes conclusions quan es 
trobava en mig d’una discussió amb 
altres romans il·lustres a les Termes 
de la ciutat. Ja a l’època la higiene 
era part indissoluble d’una bona 
salut, juntament amb el menjar i 
l’exercici físic. Qui sap, potser els 
dissenyadors actuals de les sales de 
banys modernes, cerquin estimu-
lar la nostra inquietud intel·lectual 
i col·laboren sense saber-ho en el 
naixement d’un nou Juvenal.

pER SILVIA MESTRE

Dossier
banys



Actualment, un bany amb olis o 
sals és més aviat una excepció, un 
tractament especial que ens brindem 
a casa o en algun centre especialitzat. 
La higiene diària es limita a la dutxa, 
encara que cada cop més aquesta 

s’està sofisticant força amb unes 
carxofes de dutxa extraordinàries 
visualment i mecànica. Pel que fa 
al bany pròpiament dit, se’ns està 
acostant el concepte de l’spa a casa. 
En els dissenys actuals i dels darrers 

pER SILVIA MESTRE

El ritual 
higiènic del 

bany
Amb el pas dels segles, tota la faramalla al voltant de la higiene corporal 
s’ha simplificat bastant, però abans tots els gestos i els rituals reclamaven 
l’existència de diferents estances per la neteja del cos. Així doncs a les 
Termes romanes, els usuaris seguien un recorregut que s’iniciava a les 
piscines, en les quals el vapor que pujava pels tubuli laterici obria els porus 
de la pell i facilitava la sortida de la suor del cos. Després, i per retirar les 
impureses es realitzava una immersió al labrum per, seguidament, anar 
a una sala anomenada: elaeothaesinus, on s’untaven els olis o unguenta. 
Els massatges corresponents amb els olis perfumats finalitzaven amb la 
retirada dels mateixos amb l’ajuda dels strigulm (estrígils); uns instruments 
amb forma corbada que rascaven la pell. Sovint s’utilitzava l’ajuda d’un o 
més esclaus per realitzar aquesta tasca, tot depenent de l’escalafó social de 
cadascú. Ara no tenim esclaus, afortunadament, però sí que es continuen 
utilitzant els olis i els estris per retirar-los. Després de tot aquest procés a la 
zona d’aigües calentes, es passava al tancament del porus a la part d’aigües 
fredes o frigidari.

DOSSIER BANYS



anys, les banyeres son peces més 
grans, per major comoditat o per 
més d’una persona... Els creatius més 
avançats en el disseny i la tecnologia 
són els anglesos, els italians i els 
alemanys, amb creacions cada 
vegada més orgàniques, gràcies 
sobretot als materials que s’estan 
utilitzant i les formes que cada vegada 
més miren molt endarrere. La pica 
del lavabo pot ser des de la més 
moderna tecnològicament o simular 

un abeurador rústic d’animals de 
granja. En els revestiments de terres 
i parets hi veiem alguna novetat 
com ara el parquet ceràmic. En 
conjunt, línies minimalistes amb gran 
importància en la barreja de textures 
en els materials imitant en ocasions 
materials recuperats. L’epidèmia del 
vintage sí, també ha arribat a la nostra 
cambra de bany.
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Ctra. de la Comella, 4-6-8 · AD500 Andorra la Vella · F. 862 737 · jocor@jocor.ad · T. 802 626

DISTRIBUÏT PER:



Amb l’evolució de la societat i els cos-
tums també ha anat canviant aquesta 
peça de mobiliari tant important en 
la nostra vida, tant per la higiene com 
per la salut. Antigament, els metges es 
guiaven per l’aspecte de les defecaci-
ons per interpretar la salut d’un malalt. 
Va haver-hi un moment clau que, com 
a la resta de la cambra de bany, el dis-
seny va tenir una importància vital en la 
fabricació del vàter i els materials amb 
els que és manufacturava van guanyar 
importància. Ara fins i tot la tecnologia 
s’ha posat al servei d’aquest seient de 
funcions tant íntimes.

Però encara s’ha anat un pas més en-

llà i en una de les darreres edicions de 
la Biennal de Venècia s’ha dedicat tota 
una retrospectiva a aquest element, 
elevant-lo a la categoria d’obra d’art. 
En una de les seccions d’arquitectura 
d’aquesta mostra internacional d’art, 
l’inodor era el protagonista com a una 
de les parts de l’exposició “Elements de 
l’arquitectura”. Es podia admirar un và-
ter de l’època dels romans, amb el se-
ient de pedra, o el Blue Diversions Toilet, 
un giny ideat per una dona, Tove Larsen. 
Ella i un equip d’enginyers han ideat un 
inodor de baix cost, ideal per zones d’al-
ta pobresa i població, que manté unes 
condicions higièniques òptimes, lliure 
de patògens i una aigua sempre en bo-

nes condicions. Ja ha estat testat amb 
èxit a llocs com Kenya i Uganda. De fet, 
el repte el va llençar la fundació del mul-
timilionari Bill Gates.

Per les nostres llars, les tendències 
ens proposen racons per aquesta 
classe d’intimitat tant prosaica amb 
colors bàsics i materials naturals, i 
sobretot amb moltes novetats a nivell 
tecnològic: higienització automàtica i 
renovació d’aigües amb estalvi garantit. 
Les nostres necessitats fisiològiques no 
han canviat amb el pas dels segles, ni 
canviaran, però sí que podem dir que 
els arquitectes i els dissenyadors cada 
vegada milloren més el moment.

pER SILVIA MESTRE

Necessitats amb comoditat: 
l’evolució del vàter

Ja fa 4.000 anys que seiem per fer les nostres necessitats, i ho fem perquè en algun moment algú va creure necessari 
adoptar aquesta postura per realitzar una activitat tant natural com imprescindible. Els habitants de Creta van ser 
els primers en instal·lar un artefacte semblant a un vàter, al palau de Cnossos. Els romans instal·laven els vàters 
públics per a què fossin utilitzats sense inhibicions pel poble; col·locaven fins a 20 seients junts. Uns centenars 
d’anys més tard, al 1597 John Harrington va inventar el primer vàter amb cisterna; però no va ser fins el segle XIX 
que Thomas Crapper va crear una tassa de vàter com la que fem servir ara, amb sifó, tub en forma d’“U”i la cisterna 
elevada. L’invent no va passar desapercebut i personatges com el President dels Estats Units, Thomas Jefferson, 
l’utilitzaven; a la casa d’estiueig de Monticello n’hi tenia fins a 3.

DOSSIER BANYS

. El teu bany 

. El teu espai vital

. Individual com tu

Av. d’Enclar, 54-58
SANTA COLOMA (PRiNCiPAT D’ANDORRA)
Tel. +376 72 02 00 / 72 23 04 / Fax +376 72 38 73
comercial.jrodriguez@bellacer.ad
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SERVEI TÈCNIC I ESTOC DE 
RECANVIS PER MODELS D’AIXETES 
HANSGROHE DE MÉS DE 30 ANYS154 l’adv DOSSIER BANYS

A Hansgrohe ens centrem en 
produir productes de llarga du-
rada, disseny excel·lent i ús ex-
tremadament confortable, de-
senvolupats acuradament per als 
clients.

En la recerca de solucions inno-
vadores ens qüestionem un cop i 
un altre com continuar millorant 
el confort diari. Al bany la faci-

litat d’ús és clau. Inspirats pels 
nombrosos tipus de botons que 
amb un sol clic ens han simplifi-
cat la vida, vam desenvolupar un 
dispositiu igual de simple i engi-
nyós: el botó Select, que permet 
un ús intuïtiu al bany. A la dutxa 
només cal prémer un botó per 
canviar de tipus de raig i dutxa, i 
al bany es pot encendre i apagar 
l’aigua fins i tot sense mans.

>>>El botó Select proporciona 
més confort i facilitat d’ús en el 
desenvolupament de les rutines 
diàries al bany

HANSGROHE · TECNICLIMAX

Reinventar l’ús de l’aigua

Fa més d’un segle que a Hansgrohe ens dediquem a reinventar l’ús de l’aigua. Per això ens complau 
enormement veure com els banys es transformen, deixant enrere el caràcter funcional per 
convertir-se en un espai de culte a la bellesa i al benestar. El concepte de bany habitable ha passat 
de ser una tendència a una realitat. Tot això ha comportat un canvi radical en les exigències de 
disseny i funció, una transformació en la qual estem orgullosos de participar activament com un 
dels innovadors principals de la indústria sanitària. L’enginyosa tecnologia d’ús del botó Select ja 
s’ha fet imprescindible al bany.
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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.

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



Més de 60 anys 1951-2016

1968

2016

VISUAL POETRY BARCELONA 

MODA I DISSENY 
ANDORRANS
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Només cal donar un cop 
d’ull a la pàgina web (www.
visualpoetrybarcelona.
com) i veure la invitació 
que fan als visitants de 
sentir-se com a casa i 
entrar en un món que 
proposa una identitat 
a través de la roba que 
creen. La seva entrada en el món de la moda va 
tenir lloc a l’any 2007 quan, tal com expliquen ells 
mateixos, dos amics amb interessos i inquietuds 
similars van decidir unir el món empresarial amb 
el de l’art. Amb formació artística, els atreia tot 

el que tenia a veure amb la il·lustració a tots 
els nivells, i fusionar això amb la fabricació de 
roba semblava un desenllaç inevitable al periple 
conjunt. Les il·lustracions tenen quelcom 
d’innocent i naïf, amb animals que són una 

Cada cop més, el planter de dissenyadors de tots els àmbits 
va augmentant a Andorra, i s’està obrint a mercats que sem-
blava que estessin acotats a professionals originaris d’altres 
països però no a gent d’aquí. L’equip de Visual Poetry Bar-
celona ofereix moda sostenible amb dissenys originals i 
moderns a la botiga de la ciutat comtal; samarretes 100% 
de cotó orgànic amb motius que proposen una fugida de la 
realitat i la monotonia del dia a dia. Tot i tenir la base a Bar-
celona, cal remarcar que es tracta de talent 100% andorrà ja 
que els seus fundadors són de casa.

ModA i disseny 

MADE IN BARCELONA
PeR siLViA MesTRe ·  FoTos: AdV
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combinació de dos espècies, o traços 
infantils en l’execució d’alguns dibuixos. 
El tàndem d’artistes té un compromís 
clar en la manera de fer «negocis» ja que 
des d’un inici ha tingut molt clar que la 
qualitat i l’honestedat en 
l’art serien respectades. 
Només utilitzen cotó 
100% orgànic i la 
fabricació de les peces 
es realitza a Barcelona. 

Amb la manufactura a casa 
i materials respectuosos 
amb l’entorn ens trobem 
davant uns empresaris 
compromesos amb l’art i amb 
la societat. El preu de la roba 

de Visual Poetry Barcelona està ajustat al que 
s’ofereix: art imprès en una samarreta. Potser 
ens trobem davant els quadres i les galeries 
d’exposicions del futur; els nostres cossos 
seran els marcs de les obres d’art.

Visual Poetry Barcelona ofereix roba per 
a home, dona, nens i nadons. La majoria 
de les peces són samarretes de màniga 
curta o llarga, dessuadores o pantalons. 
Hi ha granotes per als nadons
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L’Ewa Litera, res-
ponsable i per-
sona visible al 
capdavant de la 
galeria afirma que 
venir al Principat 
després de pas-
sar tant temps 
a la ciutat com-
tal, ha estat per 
la empresa i les 
persones que la 
integren un canvi 
vital i professio-
nal escollit ; una aventura per la que An-
dorra semblava la alternativa perfecta. De 
les peces que ofereixen a la seva galeria 
no cal dir gran cosa perquè els noms par-
len per sí sols, però segons Litera havien 
detectat un buit en l’oferta de les galeries 
andorranes, amb tendència per la produc-

ció contemporània dei-
xant una mica de banda 
als clàssics.

Les obres que és poden 
veure actualment perta-
nyen, la majoria, al fons 
privat de la DAG, però 
hi ha algunes obres de 
clients particulars, que 
han aprofitat aquesta 
ocasió per donar a co-
nèixer les seves peces i 
si la ocasió és presenta, 

vendre alguna d’elles. A més de l’exposi-
ció, Ewa Litera explica que ofereixen els 
seus serveis d’assessorament per aquells 
col·leccionistes que necessitin orientació 
o possibles compradors pel seu fons. L’ex-
periència en aquest sentit està garantida 
ja que la DAG ha estat durant 20 anys pre-

En rares ocasions 
es poden veure 
de tant aprop 
peces tant 
extraordinaries.

noVA gALeRiA d’ART A AndoRRA LA VeLLA

Picasso, Miró i Dalí 
a l’abast de la mà
després de 20 anys de presència a Barcelona, aquest any la deco Art gallery V.i.P. ha obert 
portes a Andorra amb la intenció d’establir-se al Principat. Amb un fons d’art important 
i de qualitat garantida, la dAg inicia el seu periple andorrà trepitjant fort, però sobre 
segur, amb tres primeres espases de la història de l’art: Miró, Picasso i dalí. Amb aquesta 
carta de presentació la dAg espera poder captar l’atenció del públic andorrà interessat en 
l’art pictòric i l’escultura del segle XX, i al’hora fer-se un forat en la vida cultural i social 
del país. en la mateixa exposició es poden veure també i de manera permanent obres de 
mobiliari de l’escultor francès, guillaume Piechaud. 

PeR siLViA MesTRe · FoTos: ÒsCAR LLAURAdÓ
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La sala acull pintura, gravats, litografíes, escultures i fins i 
tot algun tapís dels tres genis de la pintura del segle XX

L’exposició mostra peces de diferents etapes de Miró, 
Picasso i Dalí

sent en les fires d’art més importants de l’agenda internacional, 
on han adquirit els coneixements necessaris per poder navegar 
pel complicat món de l’art i la seva comercialització.

La galeria decorada de forma senzilla i austera, per donar im-
portància i destacar les obres que pengen dels seus murs, està 
situada al cor d’Andorra la Vella, i presenta també, i de forma 
permanent les peces de mobiliari de l’escultor francès, Guillau-
me Piechaud. Tot el que veiem està en venda. De Miró hi ha 
obra original i gràfica, de Dalí a més  hi ha escultures i en el cas 
de Picasso, a banda de pintures, gravats i litografies, és poden 
adquirir algunes peces de ceràmica.

A més de vocació comercial, la part pedagògica que pot jugar 
una exposició d’aquest tipus, fa que la Deco Art Gallery V.I.P. 
estigui a l’agenda de visites que realitzen els alumnes del Li-
ceé Comtes de Foix. Desplegant tots els mitjans que han pogut 
posar al seu abast, els responsables de la galeria es troben ara 
a la fase de donar-se a conèixer al públic andorrà. Si ara pre-
senten l’obra de tres genis de la pintura, la seva intenció és 
alternar als clàssics de les belles arts, amb artistes contem-
poranis i de diverses disciplines. De fet la propera mostra que 
es prepara es la del fotògraf Miquel Arnal, prevista per aquesta 
primavera. 

Gillaume Piechaud
Actualment viu a Aulnay-sous-Bois. És un dis-
senyador i escultor fora de la norma, que ens 
transporta amb les formes de les seves peces a un 
univers fantàstic i oníric, presentant un mobiliari 
pràctic i visualment contemporani. diplomat per 
l’escola Boulle en gravat sobre metalls preciosos i 
volum, va treballar durant vuit anys als tallers dels 
joiers més prestigiosos de França, sense deixar de 
banda les seves inquietuds artístiques i creatives.

el mobiliari que podem veure a la dAg, està realit-
zat per Piechaud personalment, i tot i estar realit-
zat en un material tant fred com l’acer inoxidable 
polit, les formes, el gust per la llum i l’aplicació del 
lacat en color, transformen les peces. Així doncs 
hem de parlar d’escultures més que d’objectes 
d’ús quotidià. Tot i estar buides per dins, l’aspec-
te que presenten és sòlid i estable, Piechaud, és 
un artista polivalent i considerat un dels creadors 
contemporanis a tenir molt en compte pels crítics 
francesos. La deco Art gallery V.i.P. té les seves 
peces en exclusiva per la seva comercialització al 
Principat. els objectes estan signats i numerats, i 
es tracta de peces úniques al món. 

168 l’adv
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La mostra fotogràfica ens apropa a l’essència quotidiana del Pas de la Casa. Les imatges tenen una lectura 
independent les unes de les altres. 

ART

en rares ocasions la ciència i l’art s’uneixen amb un objectiu 

comú, encara que la casualitat ha jugat un paper important 

donant com a resultat el projecte fotogràfic: Mirades sobre el 

Pas de la Casa, entre fotografia i sociologia. el Pas de la Casa 

és probablement un dels pobles més característics d’Andorra 

donada la seva situació física a la frontera amb França i la 

fluctuació que experimenta en la quantitat i tipus d’habitants 

al llarg de l’any.  Les fotografies d’Arno Brignon son un reflex 

d’una realitat sovint estereotipada de la vila i mostren la in-

timitat de moments quotidians i senzills, sense forçar-los ni 

falsejar-los.  

PeR RedACCiÓ ·  FoTos: ARno BRignon & CRes/ieA

MiRAdes soBRe eL PAs de LA CAsA, enTRe FoTogRAFiA i soCioLogiA

El pols vital d’una frontera

170 l’adv 171l’adv
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La llavor d’aquesta exposició va ser l’estudi presentat a 
l’any 2015 pel CRES, Centre de Recerca Sociològica de 
l’Institut d’Estudis Andorrans amb el suport del CERTOP, 
Centre d’Estudi i Recerca Treball, Organització i Poder de 
Tolosa, França. Durant el treball de 
camp la sociòloga Núria Segués i el 
fotògraf Arno Brignon, veuen més enllà 
de la tasca científica que realitzen, i 
fan una lectura més profunda de les 
imatges fotogràfiques, resultant una 
visió extraordinària d’aspectes de la 
quotidianitat que passen desapercebuts 
als nostres ulls. Brignon copsa instants, 
que poden semblar banals en un 
primer moment, i la suma de tots ells 
permet, amb les dades sociològiques 
una lectura més propera a la realitat 
del Pas de la Casa. Les aportacions de 
Segués, ubiquen en un context històric, 
econòmic i social les fotografies, contribuint a eliminar 
les idees preconcebudes de com és la vida a un nucli 
estructuralment petit i que a més limita amb un altre país 
de llengua i cultura diferents. Ajuda el fet que les imatges 

no mostren grans esdeveniments ni fets destacats de la 
vida social, política o econòmica, si no que copsen diferents 
situacions radiografiant la veritable essència del Pas de la 
Casa. 

Amb el suport de l’Ambaixada francesa, la 
mostra de fotografies ja s’ha pogut veure 
a França, país implicat en el projecte 
sociològic inicial, origen de l’exposició. 
L’essència del treball era estudiar les 
relacions transfrontereres entre el Principat 
d’Andorra i França; les dinàmiques que en 
matèria de mobilitat i intercanvi sorgeixen 
entre els dos països. Aquest tràfic de 
relacions té inevitablement un fort impacte 
en la nostra cultura, encara que en els 
darrers anys, la influència francesa ha anat 
disminuint en detriment de l’espanyola i la 
catalana.  

A més de Brignon i Segués, durant l’estudi, destaca la 
col·laboració de la sociòloga Diana Oliveira i el geògraf 
Sébastien Rayssac del CERTOP. 

Les fotografies 
de Brignon son 
el guió del dia 
a dia d’una vila 
fronterera

172 l’adv 173l’adv
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HenRi CARTieR-BResson

Llegenda

Des dels fets històrics més 
rellevants del segle XX fins a 
cares de personatges anònims, 
HCB va saber captar una multitud 
d’instants presents que són el 
testimoni de la condició humana 
i del temps que passa.

La Història amb majúscula, 
la dels pobles que fotografia 
durant la Guerra Civil Espanyola, 
la de l’alliberament de París, 

durant els primers mesos de la 
República Popular de la Xina 
i a l’URSS, passant per l’Índia 
de Gandhi. O la història amb 
minúscula d’homes i de dones 
anònims que va immortalitzar en 
posats de la vida quotidiana: a 
les vores del Marne, a Sevilla, a 
Barcelona o a Madrid.

Va completar la crònica del segle 
XX amb retrats il·lustres. A títol 

d’exemple, esmentarem el pintor 
Matisse, el filòsof Jean-Paul 
Sartre i el matrimoni de científics 
Irène i Frédéric Joliot-Curie.

Deia ell mateix que «fotografiar és 
posar en una mateixa línia de mira 
el cap, l’ull i el cor».

Una part de la seva obra l’hem 
pogut veure en una exposició al 
Museu del Tabac.

Va néixer el 1908 i va morir el 2004. Henri Cartier-Bresson va ser un testimoni imprescindible 
i atent dels esdeveniments polítics i socials que van marcar el segle XX. És una de les figures 
mítiques de la fotografia d’aquest segle.

Va ser un dels pioners del fotoperiodisme, i cofundador de l’agència Magnum Photos. HCB, 
com se l’anomena, va adquirir renom internacional gràcies a les fotografies en blanc i negre 
preses amb una càmera Leica.

175l’advART

«fotografiar és posar en 
una mateixa línia de mira 

el cap, l’ull i el cor». 
Henri Cartier-Bresson



TRACTAMENTS I COSMÈTICA JÚLIA

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 
comparteixen 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.
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s      Júlia Soin Extrême Cou et Décolleté avec 
2% MAJESTEM™  Un luxós i sofi sticat tractament 
cosmètic 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 al seu efi caç 
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 visible efecte lífting 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.

7

Per aconseguir un rostre que desprèn un aspecte 
radiant i ple de bellesa, és imprescindible tenir bé 
pautat un programa cosmètic complet, que aporti les 
cures generals i específi ques que la pell requereix i 
segons la seva edat i les seves necessitats.

Aprofi ti el moment i acosteu-vos a descobrir el 
seu ritual de bellesa!

PAS 3 ESPECÍFICSESPECÍFICS

6

7

      Júlia PCHP14
El rostre, el coll i l’escot recuperen l’energia i milloren 
la seva 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.
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DISPONIBLE
A JÚLIA 
ÚNICAMENT

un luxe
rostreper al seu

1

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

5

       Júlia Lifting Avancé Yeux
Un contorn d’ulls que 
combina efi caços pèptids 
amb una alta concentració 
d’ingredients actius per 
combatre les arrugues 
i les línies d’expressió 
relacionades amb la 
contracció muscular 
repetitiva. Màxima 
lluminositat i hidratació 
a la mirada.

4      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 ulls i llavis.

1

calmen, descongestionen, hidraten i 
suavitzen ulls i llavis.

PAS 1 PAS 2NETEJA FACIAL TRACTAMENT FACIAL

per al seu

1

Júlia Démaquillant Délicat pour 

bifàsica, està formulat amb extractes 

1

calmen, descongestionen, hidraten i 

1

       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, impureses, 
maquillatge i greix. Una neteja perfecta en 
només un pas.

2

       Tònic equilibrant i matifi cant intens - Tònic 
hidratant i suavitzant delicat
Línia exclusiva de tònics formulats amb els 
principis actius més innovadors i amb els més 
nobles extractes naturals de plantes. Aquestes 
locions úniques aconsegueixen aportar energia 
a nivell cel·lular, hidraten la pell, en milloren 
la superfície de manera visible i li donen una 
suavitat sublim, alhora que la preparen per 
optimitzar els benefi cis dels tractaments 
que rebrà posteriorment. El resultat 
és una pell més resplendent amb 
una agradable sensació de frescor. 
Sense perfum. Sense parabens. Sense 
colorants.

3
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AUdi Fis ski WoRLd CUP gRAndVALiRA AndoRRA 2016 soLdeU-eL TARTeR

The World Cup 
was here després del gran cap de setmana viscut del 27 

i 28 de febrer, el balanç de la Copa del Món 
grandvalira 2016 ha estat molt positiu. el lema 
de l’esdeveniment, “The World Cup is here”, 
es va complir i es van poder disputar les dues 
proves previstes (super-g i Combinada Alpina) 
gràcies a la gran capacitat d’organització, fins i 
tot en moments meteorològics difícils i posant 
de manifest la capacitat de reacció per superar 

les complexes dificultats que es van haver d’afrontar.
Autoritats, patrocinadors, proveïdors, voluntaris i una ciutadania 
molt entregada van fer possible que grandvalira soldeu-el Tarter 
i Andorra es col·loqui un cop més en el mapa de l’esquí alpí 
internacional de primer nivell.

PeR gRAndVALiRA · FoTos: JoRdi TRogUeT
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explicat una de les moltes anècdotes dels 
dos dies de competició: “el diumenge es va 
viure un moment de crisi perquè semblava 
que no es podia disputar la prova per les 
condicions meteorològiques, però entre 
l’equip de pistes, l’organització i altres 
persones que s’hi van sumar érem 300 
persones disposades a tirar-ho endavant. 
L’entrenador suís ho va veure i va dir que 
s’havia de fer, opinió que va compartir el 
responsable de la FIS a Grandvalira, Markus 
Mayr, que va afirmar que la pista estava a 
punt i la resta d’entrenadors van aplaudir 
espontàniament a tot l’equip de pista per 
l’esforç immens realitzat.”
Segons paraules de Blanch “menció especial 
per als voluntaris, que un cop més s’han 
bolcat amb Grandvalira i Andorra formant 
una marea blava d’il·lusió”. Destacar 
també que el servei mèdic va funcionar 
perfectament quan, malauradament es va 

haver d’intervenir a pista per la caiguda de 
l’esquiadora nord-americana Lindsey Vonn 
durant el Super-G del dissabte. El ministre 
de Turisme i Comerç, Francesc Camp, 
va dirigir una felicitació a Grandvalira 
i a l’organització de la Copa del Món 
per aconseguir superar les dificultats i 
poder celebrar les dues proves previstes. 
“Gràcies a la professionalitat de tots els 
equips implicats s’ha donat una molt bona 
imatge d’Andorra: des del punt de vista 
d’audiències de televisió amb els resultats 
esportius ja que els podis ens consoliden 
en països com França i Suïssa; de cara a la 
Federació Internacional d’Esquí (FIS) i com 
a missatge d’autoestima cap a Andorra, del 
moment que s’ha tornat a demostrar que el 
país es bolca amb aquests esdeveniments 
d’alt nivell esportiu. Aquest cap de 
setmana, més que mai, l’esquí ha estat 
l’esport nacional d’Andorra”. 

Durant la roda de premsa de balanç, el 
director general de la Copa del Món, Conrad 
Blanch, va explicar que l’èxit assolit durant el 
cap de setmana, tot i la 
forta nevada, garanteix 
unes finals de copa del 
2019 al més alt nivell.
El ministre de Turisme 
i Comerç, Francesc 
Camp; el director, 
Conrad Blanch; el 
director de cursa, Jordi 
Pujol i el president de la 
FAE, Albert Coma, van 
compartir un missatge 
comú: superar les 
dificultats gràcies a 
l’esforç i la gran feina realitzada per tots els 
equips implicats en l’organització i tots els 
voluntaris
Albert Coma, de la FAE, va destacar del paper 

de les esquiadores andorranes: “hem 
tingut tres representants en aquesta Copa 
del Món i tot i que ara estan en nivell de 

Copa d’Europa han demostrat 
que tenen potencial per 
arribar lluny. El nostre 
objectiu és que, com a mínim, 
tinguem a dos esportistes 
andorrans a les finals del 
2019”.
Per altra banda, Jordi Pujol, 
director de cursa, va fer un 
relat emocionant de tot el que 
es va viure a pista durant els 
dies de la prova: “ha estat un 
cap de setmana molt intens i 
molt dur. Tenim una sensació 

agredolça ja que estem molt satisfets de 
la tasca increïble de tot l’equip de pista 
i voluntaris que s’han deixat la pell per 
tirar endavant les competicions”. I ha 

Durant aquests 
dies, més que mai, 
l’esquí ha estat 
l’esport nacional 
d’Andorra
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La Videogame Party va posar a disposició 
dels visitants més de 70 punts de joc amb 
novetats tan destacades com una zona de 
realitat virtual, més de 20 consoles PS4 o 
les zones d’esports interactius.

A més, aquesta edició va comptar amb dos 
visitants d’excepció: els youtubers Veget-

ta777 i Willyrex, especialitzats en videojocs 
i que figuren en els primers llocs del ràn-
quing de youtubers en llengua espanyola. 
Concretament, Vegetta777 compta amb 
un total de 12,6 milions de seguidors en 
aquesta xarxa social, mentre que Willyrex 
en té 6,6 milions. La presència d’aquests 
dos youtubers tan coneguts no només va 

7è sALÓ deL Vídeo JoC d’AndoRRA TeLeCoM

Festival de gamers
en aquesta setena edició del saló, organitzat per Andorra Telecom amb 
la col·laboració del Comú d’escaldes-engordany, es van ampliar espais 
per poder millorar i ampliar l’oferta als visitants. i va ser aquí on s’hi va 
instal·lar una de les novetats del certamen, la robòtica. Aquesta àrea va 
despertar curiositat entre els gamers, que van poder conèixer a nAo, un 
robot programable amb capacitat d’usar informació que obté d’internet, 
que es desplaça detectant objectes, té capacitat per reconèixer cares o 
llegir i pot agafar objectes o interrelacionar-se amb els humans.

TeXT i FoTos: AndoRRA TeLeCoM



atreure l’atenció de centenars de 
seguidors a les instal·lacions del 
Prat del Roure sinó que va provocar 
un impacte considerable a les xar-
xes socials.

El director general d’Andorra Te-
lecom, Jordi Nadal, va mostrar-se 
molt satisfet per l’èxit assolit en 
aquesta setena edició i va conside-
rar el certamen plenament consoli-
dat.

A la cloenda es va destacar que el 
nombre d’inscrits als diferents tor-
nejos ha crescut, assolint els 900 
participants entre online i presen-
cials.

Les competicions amb més deman-
da han estat League of Legends, 
FIFA 2016 i Call of Duty.

Andorra Telecom va agrair la col-
laboració de l’Associació de Frikis 
d’Andorra que amb les disfresses 
de Star Wars i l’organització del tor-
neig Soul Calibur4 van ser una de 
les grans novetats d’aquesta setena 
edició. 

>>>
Vegetta777 i Willyrex van estar 

presents al Saló la tarda de 
dissabte, van tenir ocasió de firmar 
autògrafs i compartir experiències 

amb els seguidors congregats.
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AL CENTRE D’ART

D’ESCALDES-ENGORDANY (CAEE)

AV. CARLEMANY, 30

T. 802 255   

DE DILLUNS A DISSABTE 

DE 9.30 A 13.30 H I DE 15 A 19 H

ENTRADA GRATUÏTA

www.e-e.ad    www.agenda.ad

EXPOSICIÓ DEDICADA A ‘STAR WARS’

QUE LA FORÇA T’ACOMPANYI!
5 MARÇ - 30 ABRIL   2016
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