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El futur és elèctric     El futur és aquí 
FEDA impulsa la mobilitat elèctrica
Aquest any instal·larem 11 punts de càrrega per a vehicles elèctrics

www.feda.ad
www.auxini.ad

C/ Prat de la Creu 85, planta primera

AD500 ANDORRA LA VELLA   ·  T 868055 · auxini@andorra.ad           

AUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA

Empresa adjudicatària 

dels treballs de Conservació i Rehabilitació 

de Ràdio Andorra - FASE 1



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

Telèfon: 861202 
coaa@andorra.ad 

www.coaa.ad 
JUNTA DE GOVERN 

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

COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA 

Horari d’atenció al públic 
 de dilluns a divendres 

 de  9.00 hores a 16 hores 

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

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

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

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

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

ALEIX I PALOU, Xavier 
C. del Llinas, Xalet Aleix 
AD 600 - JUBERRI  
Telèfon: 815445 
xaa@andorra.ad 
Número de col·legiat: 15 

ALEIX I TARIOL, Cecília 
Carrer Josep Viladomat, 8, àtic 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 864845 
cecilia.david@andorra.ad 
Número de col·legiat: 67 

ÀLVAREZ I RIBA, Lluís 
Carrer la Parròquia, 2 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 862459 
llar@andorra.ad 
Número de col·legiat: 13 

ANTELO I ADRAN, Cristina 
P. A. Font Caminal, 1, desp. 501 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 811000 
anteloadran.cristina@gmail.com 
Número de col·legiat: 101 

ARIAS I TORRES, Gerard 
Av. Príncep Benlloch, 38 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 800901 
garias@arid.ad 
Número de col·legiat: 87 

ARMENGOL I TORM, Carlota 
Plaça Coprínceps, 5 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 345350 
carmengol@rocblanchotels.com 
Número de col·legiat: 89 

BASÁÑEZ BILLELABEITIA, Pedro M. 
Avinguda Meritxell, 16 

AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 820162 
pmdbabi@gmail.com 
Número de col·legiat: 42 

BATLLE I JORDANA, Jordi 
Baixador del Molí, núm.2, baixos 
AD 600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA 
Telèfon: 842600 
batllearquitecte@gmail.com 
Número de col·legiat: 10 

BLASI I PALACÍN, Víctor 
C. Prat de la Creu, 8. desp. 307 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 865290 
vblasi@myp.ad 
Número de col·legiat: 46 

BOLDÚ I GRAU, Víctor 
C. dels Barrers, 37, 3r-2a 
AD 500 - SANTA COLOMA 
Telèfon: 722856/654037 
vboldu@gmail.com 
Número de col·legiat: 104 

BURGUÉS SORIANO, Miquel 
Urb. La Plana, 2C 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 860920 
m_bs@hotmail.es 
Número de col·legiat: 112 

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 

CATALINAS SUBIRANA, Meritxell 
Av.  Francesc Cairat, 4,2-3 
AD 600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA 
Telèfon: 843168/677936 
Xellbcn@hotmail.com 
Número de col·legiat: 111 

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 

MENDIZABAL  OLAIZOLA, Itziar 
Carrer Consell de la Terra, 19 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 355425 
ixiarmen@yahoo.es 
Número de col·legiat: 113 

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 
Av. Dr. Mijavila, 17 
Ed. Pasturé, Bloc II, Pl. baixa 1 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 835200/835260 
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 

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 

PUNTAS BATANÉS, David 
Av. Joan Martí 117, local 2 
AD 200 - ENCAMP  
Telèfon: 817666 
Número de col·legiat: 114 

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: 337824 
turi.arquitectura@gmail.com 
Número de col·legiat: 93 

ROSSELL I DURÓ, Manel 
Antic Carrer Major, 10 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 821992 
m2ne@andorra.ad 
Número de col·legiat: 17 

ROY I LÀZARO, Isabel 
Av. Través 30. Baixos. Ed. Sant Roc. 
AD 400 - LA MASSANA 
Telèfon: 630499 
projectesnous@gmail.com 
Número de col·legiat: 80 

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 
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editorial 
quest hivern, encara que no ha estat el més prolífic en nevades, hem pogut gaudir de nombroses 
competicions internacionals en diferents estils dels esports d’hivern; en les quals el nom d’Andorra 
sempre n’ha sortit ben parat, amb voluntaris, organització, competidors, equipaments de primer 
nivell, tots amb comentaris positius de les característiques del país. Complementat amb xifres molt 
bones de turistes gaudint de les nostres ofertes de compra, paisatges i camps de neu.

En un altre ordre de coses, acaba de passar Sant Jordi i tots els comentaris els podem fer en positiu, 
gran producció de títols autòctons amb bones vendes al país i algun escriptor també assoleix 
bones quotes de mercat fora de les nostres contrades!!! L’esport i la cultura són, ara per 
ara, motors de positivisme que, en els temps que ens toca viure, ens fa molta il·lusió poder 
explicar-ho. 

Aquest estiu es presenta farcit de cites esportives, socials i culturals que de 
ben segur ajudaran a fer pujar la malmesa imatge que tenim en segons quins 
assumptes…

A
PARLEM EN POSITIU: ESPORTS I CULTURA!!!!!
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L’anàlisi de les condicions que han de reunir els espais,  

per a ser favorables per al desenvolupament de la vida, 

en salut de les persones, animals o plantes, rep el nom de 

biohabitabilitat (E. Silvestre / M. Bueno).

La biohabitabilitat
De fet, aquest concepte 

va ser proposat per a 

ser adoptat l’any 2006 

per Mariano Bueno, 

en el 1er Congrés 

Internacional de Salut 

i Hàbitat celebrat a 

Barcelona, per tal de 

poder contemplar en els 

estudis de geobiologia 

a més de les radiacions 

naturals, també les 

artifi cials, així com les 

substàncies químiques 

presents en els 

materials de construcció 

o les propietats dels 

acabats dels habitatges 

i edifi cis en general.

LELS ESTUDIS                  
de biohabitabilitat analitzen 
i valoren els factors de risc 
per a la salut, presents en 
l’entorn, ja siguin d’origen 
natural o d’origen artificial, 
amb la finalitat d’aportar 
solucions per a viure 
o treballar en un espai 
saludable per a les persones 
i altres éssers vius, així com 
per al medi ambient.

La Asociación de Estudi-
os Geobiológicos, GEA, ha 
establert un decàleg sobre 
com ha de ser la casa sana o 
quins són els criteris de bio-
habitabilitat que cal tenir en 
compte.

El primer té a veure amb la 
relació de l’edifi ci amb l’en-
torn. L’elecció de l’emplaça-
ment d’un edifi ci ha de ser 
el més favorable atenent els 
principis de bona localitza-
ció clàssics i la integració 
urbanística, arquitectònica i 
natural.

El segon avalua global-
ment els factors de risc 
pròxims a l’edifici com les 
fonts de contaminació am-
biental, acústica, lumíni-
ca, química i electromag-
nètica.

El tercer és la realització 
d’un estudi geobiològic de 
l’emplaçament de l’edifici i 
particularment dels espais 
de llarga permanència 
(descans i treball) per tal 
d’evitar les zones de més 
intensa radiació natural 
terrestre o geològica.

L’ARQUITECTURA SALUDABLE (III)
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El quart és preveure o deter-
minar l’absència de contami-
nació elèctrica i magnètica en 
l’interior de l’edifi ci, evitant 
la proximitat a les fonts de 
contaminació pròpies i ine-
vitables, situant i realitzant 
instal·lacions elèctriques bio-
compatibles.

El cinquè criteri de biocons-
trucció reconeix un disseny 
bioclimàtic, amb elecció 
dels sistemes constructius, 
donant prioritat als més efi -
cients, confortables, salu-
dables i ecològics. Amb ús 

d’energies netes i renovables 
i l’aplicació de sistemes d’es-
talvi energètic.

El sisè consisteix en escollir 
materials sans i ecològics, 
pintures i acabats, mobiliari i 
elements decoratius, segons 
criteris de biocompatibili-
tat, transpirables, de baixa 
emissió radioactiva, sense 
compostos químics potenci-
alment tòxics i respectuosos 
amb el medi ambient.

El setè vetlla per la qualitat de 
l’aire interior, preveient una 

renovació constant de l’ai-
re per evitar la presència de 
substàncies químiques tòxi-
ques i propiciant una ionitza-
ció adequada de l’aire.

El vuitè disposa la il·luminació 
natural orientant les façanes 
principals al sol amb obertu-
res àmplies i elecció de llums 
i sistemes d’il·luminació ar-
tifi cial de màxima efi ciència, 
baix consum energètic i alta 
qualitat biològica.

El novè gestiona els recursos 
naturals utilitzats com l’ús i el 

“La Asociación de Estudi-
os Geobiológicos, GEA, ha 
establert un decàleg sobre 
com ha de ser la casa sana 
o quins són els criteris de 
biohabitabilitat que cal te-
nir en compte....”



consum responsable de l’ai-
gua amb estalvi, reciclatge i 
depuració.

El desè consisteix en el com-
promís de l’edifi ci amb la vida, 
la salut i l’entorn desenvolu-
pant hàbits de vida saludables 
i promovent un disseny, cons-
trucció o rehabilitació amb cri-
teris de consciència i respon-
sabilitat ambiental, per tal que 

siguin favorables a la vida.

A poc a poc, es va avançant. 
Potser aviat a Andorra dispo-
sarem, a més d’un certifi cat 
d’habitabilitat ofi cial, d’un cer-
tifi cat de biohabitabilitat tam-
bé ofi cial.

El futur ja és present i pas-
sa, segurament pels desitjos 
d’Alain de Luzan (2012) quan 

diu: la felicitat i la supervivèn-
cia de l’home passen per l’ei-
xamplament del seu camp de 
consciència en tres direccions: 

1. Respectar totes les formes 
de vida i llur autenticitat.

2. Avaluar l’impacte de les nos-
tres decisions a llarg termini.

3. Explorar l’invisible.

L’ARQUITECTURA SALUDABLE (III)

14 l’adv L’ARQUITECTURA SALUDABLE

A França, un edifi ci públic o privat 
pot obtenir la Haute Qualité Envi-
ronnementale (HQE), on l’arquitec-
te-ecòleg té en compte: 1- La relació 
harmoniosa de l’edifi ci amb l’entorn 
immediat. 2- L’elecció integrada 
dels procediments i els productes 
de construcció per a ser adaptable 
i durable 3- Uns treballs d’obra de 
molèsties reduïdes (residus, soroll, 

pol·lucions). 4- La gestió de l’energia. 
5- La gestió de l’aigua. 6- La gestió 
dels residus que produeixi l’edifi ci en 
el futur. 7- La conservació i el man-
teniment. 8- El confort higrotèrmic. 
9- El confort acústic. 10- El confort 
visual. 11- El confort olfactiu. 12- Les 
condicions sanitàries. 13- La qualitat 
de l’aire. 14- La qualitat de l’aigua.

Miquel Arnal
EXPOSICIÓ DEL 15/4 al 16/7

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

decoracioiart@hotmail.com

Tel. +376 350447A
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També se celebra l´emplaçament 
escollit finalment que, si bé no es 
tot el cèntric que es podria desitjar, 
té un bon potencial de connexions 
per desenvolupar amb els entorns 
urbans més consolidats, alhora que 
permet arribar fàcilment a l´estació 
des de les altres parròquies. Tan-
mateix, aquest solar també té un 
valor paisatgístic especial pels més 
de 200 metres vorejant el riu, per 
definir la façana i el límit d´un futur 
front urbà consolidat, i per la gran 
visibilitat des de l´avinguda més 
transitada del país. Per tots aquest 
motius, des del COAA pensem que 
aquest és un edifici i espai públic 
que mereix un projecte a l´alçada 
de la importància de l´equipament 
i de l´emplaçament escollit. 

Aspectes que també s´han 
d´atendre si creiem els anunciats 
objectius de l’Estratègia Nacional 
del Paisatge. En un món on els des-
plaçaments i les connexions són 
cada cop més importants, les esta-
cions esdevenen punts de trobada, 
enllaç i intercanvi, que mereixen 
una arquitectura pròpia que va més 
enllà del simple fet de permetre 
que les persones puguin comprar 
un bitllet i pujar a l´autobús, acte 
que ja per si sol requereix un dis-
seny curós i específic per a cada 
lloc. Així ho ha entès el poder pú-
blic en moltes ciutats arreu del 
món, en les quals no s´ha dubtat en 
tractar les estacions d´autobusos 
amb la màxima qualitat arquitec-
tònica i, fins i tot, com autèntiques 
icones urbanes. És evident que, 
per les característiques d’aquest 

equipament és digne d´un concurs 
d´arquitectura. 

Malgrat la confluència de riqueses 
que envolten aquest projecte, el M.I. 
Govern ha ignorat totalment tant 
l´atenció a les preexistències com, 
a priori, el compliment de la llei. 
Així, al mateix temps que el ciutadà 
constatava la filtració progressiva a 
la premsa d’imatges successives que 
presentaven l´evolució de la figura 
definitiva de l´edifici, el projecte es 
tramitava com a ampliació de les 
obres d´urbanització dels carrers 
de la unitat d´actuació Prat del Rull, 
mitjançant la dissociació de l´edifici 
de taquilles respecte de les andanes 
de l´estació i considerant aquests 
com a ampliacions pressupostaries 
de les obres d´urbanització. 
D´aquesta manera es dilueix el 
pressupost global en partides de 
valor inferior a fi d´esquivar el recurs 
legal al concurs públic al qual hagués 
obligat l´import total de l´obra. 
Així s´evita l´enriquiment d´idees 
i l´aportació crítica característics 
dels concursos d´arquitectura 
i s´adjudica a dit el disseny de 
l´edifici a la direcció facultativa de 
les obres d´urbanització. Després, 
paradoxalment es declara l´edifici 
d’interès nacional (!) per obviar 
presentar els informes preceptius 
que qualsevol promotor privat sí 
hauria d’haver realitzar. Per coronar 
aquest cúmul de despropòsits, a 
última hora intervé el Ministeri de 
medi ambient i requereix equipar 
la coberta de les andanes amb 
plaques fotovoltaiques no previstes 
en el disseny inicial.

Actualment el projecte executiu 
està a exposició pública. Presenta 
deficiències nombroses i greus i, 
fins i tot, incongruències, algunes 
malauradament inevitables en una 
programació tant capritxosa. Però 
no és el moment de criticar-lo, en-
tre altres raons perquè vist el taran-
nà de l’administració en aquest as-
sumpte, costa creure que el resultat 
final de l´edifici s’assemblarà al que 
avui presenten els plànols. Deixem 
altres consideracions arquitectòni-
ques importants per l´acabament 
de l´obra.

L’encàrrec d´aquest equipament 
i l´exclusió deliberada dels arqui-
tectes d´aquest projecte no sembla 
anodina, reflecteix ignorància i des-
preocupació cap a la població que 
farà servir aquest equipament. Re-
soldre els problemes de trànsit in-
herents a l’estació apareix finalment 
com l’únic motiu alhora d´escollir 
aquest solar. En lloc d´intentar 
tenir la millor estació possible, a 
pressupost idèntic, a través d´un 
concurs obert i públic, l’adminis-
tració es conforma amb una am-
pliació d´obres d´urbanització 
simple i falsa. Per tot el que s´ha 
exposat en aquest article, el Go-
vern d´Andorra demostra haver 
actuat amb una sensibilitat cultural 
i social nul·la, destil·lant prepo-
tència, i confiant el resultat final a 
la bona fortuna sense incorporar a 
l’equip un tècnic amb experiència i 
formació en l´arquitectura i el pai-
satge, requisits imprescindibles per 
un projecte d´aquesta complexitat i 
representativitat.

16 l’adv EL COAA OPINA

Des del Col·legi Oficial d´Arquitectes d´Andorra (COAA), i des d’amplis sectors de la 
població del país, se celebra la construcció d´una estació d´autobusos nova. Aquest 
era, sense dubte, un equipament molt esperat per les diferents entitats lligades al 

turisme i representa una zona d’arribades i sortides de milers de persones, fent d’aquest equipament 
un dels primers i últims espais que molts visitants utilitzen, així com pels nombrosos habitants de les 
valls que quotidianament es desplacen a les principals capitals veïnes amb autobús. 

per LA JUNTA DeL COL·LeGI OFICIAL D’ArQUITeCTeS D’ANDOrrA

Taquilles + Voreres
eL COAA 

OpINA

Visiteu l’exposició de la  
1a edició dels 80 gravats 
“Els desastres de la guerra”  
de Don Francisco de Goya



Aquest objectiu ja s’ha complert a Fontaneda que, des-
prés de Bixessarri, ha esdevingut la segona població 
d’Andorra a abandonar el coure. Aquesta acció no no-
més representarà un estalvi de costos important sinó 
que significa un salt qualitatiu des del punt de vista vi-
sual i ambiental. 

L’actuació en aquest veïnat lauredià ha comportat l’eli-
minació d’un total 60 pals de telecomunicacions i el 
soterrament de 1.923 metres de línia. Andorra Telecom 
va presentar sobre el terreny aquesta actuació englo-
bada en el projecte general d’apagada del coure, un 
procés que es va iniciar el 2011 i que va tenir com a 
primera gran fita l’apagada de l’ADSL el 31 de desembre 
del 2014.

Des la companyia es destaquen els múltiples avantat-
ges que representa el pas a la fibra òptica, tals com 
la fiabilitat, l’eliminació de les cada cop més costoses 
despeses de manteniment del coure, la millora visual i 
paisatgística i la reducció de l’impacte ambiental.

Pel que fa a les línies aèries, s’han reduït un 25 per cent 
en els darrers cinc anys, passant dels 1.331 pals de tele-
comunicacions registrats el 2010 als 997 actuals.

Recordem que la data límit per passar-se a la fibra a les 
parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany és 
el 30 de juny d’aquest any i el 31 de desembre pel que 
fa a la resta del país.

18 l’adv ANDORRA TELECOM

La campanya d’apagada del coure continua avançant amb un ampli catàleg d’actuacions 
destinades a que el 31 de desembre d’aquest any tota la xarxa de telecomunicacions 
d’Andorra sigui 100 per cent de fibra òptica.

Fontaneda esdevé població 
ANDORRA TELECOM

 
FIBRA ÒPTICA
100 %

* 30 de juny a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany i 31 de desembre a la resta del país.

ESPERAR-SE A L’ÚLTIM
MOMENT POT SER

UN PROBLEMA
Els serveis de coure (telefonia fixa,
FAX i TPV) deixaran de funcionar

EL 30 DE JUNY*
No et quedis penjat, truca al 115
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Més de 60 anys 1951-2016

1968

2016

FLEUR 
CHALKY 
PAINT
SPRAY 300 ML

Pintura per a 
decoració i bricolatge

• Fleur presenta la 
seva última novetat, 
un sprai amb acabat 
“Chalky” i formulació 
a base d’aigua.

• Àmplia gamma de 
colors, el format de 
300 ml permet una 
aplicació ràpida i 
excel·lent opacitat

• Color extra mat

• Apte per a interior i 
exterior

• Pintura base aigua 
sense olor

• Aplicació ràpida i 
senzilla sobre mobles

• UN COP SEC, ES 
POT POLIR PER 
CREAR EFECTE 
DECAPATGE

GAMMA MTN INDUSTRIAL

RECOBRIMENT VINÍLIC MULTIÚS
- Producte per a la customització i  protecció de petits 
i grans objectes.
- Sobre superfícies no poroses, és fàcilment removible 
un cop s’ha assecat, atorgant un efecte laminat 
plastifi cat mat, a la superfície pintada. Tacte tou.
- Fàcil d’aplicar i repintar.  Removible
- Excel·lent elasticitat.

- Alta capacitat de cobriment.
- Aplicable sobre metalls, plàstics, vidre i la majoria 
de pintures 2K.
- Disponible en 16 colors (acabat mat), 
incloent 3 metal·litzats i 4 fl úors.
- El producte es subministra amb 
dos difusors, amb 2 tipus de traços 
diferents.

SANT JULIÀ DE LÒRIA >> T 74 20 20    //    ANDORRA LA VELLA >> T 72 46 03    //    ENCAMP >> T 83 06 41



àgil i intuïtiu 
creat específicament per les necessitats del país: 

•	 tributs	(iGi,	irNr,	irPF,	etc.)
•	 telemàtica	amb	la	baNca	aNdorraNa

•	 iNFormes	FiNaNcers
Preparat	i	sempre	actualitzat

    software
de gestió i comptabilitat

redUeiX 
els teUs costos d’iNformÀtica

fiNs a UN 70%

compres, VeNdes, magatZems i 
factUració eN UN sol mÒdUl

gestió 
d’empresa    coNNecta’t 

des d’oN VUlgUis,QUaN VUlgUis, 
i amb total segUretat

mobilitat
podrÀ coNèiXer eN temps real 

la sitUació del seU Negoci, 
sigUi oN sigUi

proVa’l 
gratUÏtameNt

segur que et sorprendrà

software empresarial per a les empreses d’aNdorra

iNiciatiVes pel deseNVolUpameNt empresarial al NúVol
crta. de la comella, 23 · ad500 aNdorra la Vella · t +376 870 120  ·  info@idean.ad www.idean.ad

EL NÚVOL JA ÉS AQUÍ

NomÉs 
Necessita 
iNterNet

pimes
coNtracti el QUe li fa falta 

per la seVa gestió diÀria

els respoNsables 
podeN treballar a temps real 

i preNdre decisioNs QUe 
beNeficieN el seU Negoci

programa 
made iN aNdorra

fem crÉiXer el país 

geNt joVe i empreNedora 
associada amb empreses del país

gestió 
de NÒmiNes

· caleNdaris i 
horaris
· fUll de treball
· fUll de NÒmiNa

SINCRONITZAT Amb el 
mòdul de geSTIó I COmpTAbIlITAT

· remesa de pagameNts
· declaracioNs 
aUtomÀtiQUes a la cass
· reteNcioNs d’irpf

DES DE
qualSEvol 

DiSpoSitiu
ordiNador, taUleta 

o telèfoN mÒbil

eQUipameNts (sales especials, racks, servidors, etc.)
llicèNcies de sistemes operatius, bases de dades, 

programari de gestió, persoNal especialitzat 
i despeses de maNteNimeNt i de suport.

oblidi’s 
de:



TEXT i PLÀNOLS: SUPORT ENgiNyERS i CONSULTORS · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ

L’objecte de la construcció d’una rotonda de girs i 
d’enllaç de la C.G.2, amb el C/ Ciutat de Sabadell és la 
millora de les condicions de vialitat i seguretat per al 
tràfic rodat, així com una millor accessibilitat al centre 
urbà d’Escaldes-Engordany.

El POUP d’Escaldes-Engordany preveu la millora de 
l’accessibilitat a la zona i el Govern ha estudiat la 
modificació del Pla Sectorial de Noves Infraestructures 
Viàries en aquest punt, d’acord amb les necessitats 
plantejades pel Comú.

Millor accessibilitat
ROTONDA D’ENLLAÇ A LA C.G.2, A L’ALÇADA DEL C/ CIUTAT DE SABADELL

24 l’adv ENgiNyERiA
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Tenint en compte la morfologia de la 
intersecció actual, per tal de millo-
rar-ne la vialitat ha estat necessari 
desplaçar la posició en sentit descen-
dent, a fi de reduir el pendent longitu-
dinal del carrer i disposar de l’espai ne-
cessari tenint en compte la topografia i 
les dificultats geotècniques de la zona.

El projecte ha contemplat la defini-
ció dels treballs de construcció de la 

rotonda esmentada, incloent tots els 
treballs auxiliars i complementaris de 
modificació de les infraestructures 
existents, les canalitzacions de serveis 
afectades, els complements de vialitat i 
acabats a la CG2 (Carretera de l’Obac), 
etcètera.

El plantejament del projecte fou el de 
definir la forma d’execució dels tre-
balls, adaptada a l’objectiu d’afectar el 

mínim possible al tràfic de la C.G.2, que 
suposa la comunicació principal de la 
vall d’Orient.

Així mateix, les fases d’execució dels 
treballs es van estudiar per a minimit-
zar les molèsties als usuaris de les vies 
i també foren adaptades per a mante-
nir la operativitat dels serveis actuals 
mentre se n’executava el desplaça-
ment.

Planta general

el motiu ornamental del centre de la rotonda ha estat facilitat pel Comú d’escaldes-engordany
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FaSeS D’eXeCUCIÓ
Per tal de complir amb tots els objectius fixats, es va definir el plantejament de l’obra en 4 fases:

 FaSe-1.- Duració estimada: 4,- mesos.

•	 Execució del mur per l’ampliació de la plataforma, pel costat 
de sota de la carretera, reompliment de terres i execució de les 
canalitzacions de les xarxes de serveis noves.

•	 Execució de l’ampliació de la plataforma pel costat amunt, i 
execució del mur de sosteniment. Prèviament a l’inici d’aquestes 
operacions, s’haurà efectuat l’abalisament i els desviaments de 
tràfic necessaris.

•	 En aquesta fase es van mantenir tots els moviments circulatoris.

FaSe-2.- Duració estimada: 4,- mesos.
(Solapament amb fase anterior, per treballs preliminars, d’unes 2 setmanes).

•	 Rectificació de la rasant del C/ Ciutat de Sabadell, modificació 
de les obres de fàbrica existents, i formació de murs i elements 
d’adaptació.

•	 Desplaçament dels serveis afectats, sense interrupció.
•	 Connexions a la galeria de serveis.
•	 Voreres i proteccions costat avall.
•	 Pavimentació  1a fase.
•	 En aquesta fase, es va tallar totalment la circulació pel C/ Ciutat 

de Sabadell.

FaSe-3.- Duració estimada: 3,5 mesos.
(Solapament amb fase anterior 2 setmanes).

•	 Execució del mur, per ampliació de la 
plataforma de la Ctra. de l’Obac.

•	 Revestiments.
•	 Voreres, proteccions i acabats.
•	 Pavimentació 2ª fase.

FaSe-4.- Duració estimada: 2,5 mesos.

•	 Execució de la rotonda central, previ 
desviament del tràfic.

•	 Execució de les voreres de la C.G.2.
(Ctra. de l’Obac)

•	 Acabats i pavimentacions.
•	 El termini total d’execució ha estat 

en 14,- mesos calendari.

SenYalItZaCIÓ

· ESTUDIS I PROJECTES D’OBRA CIVIL

· PROJECTES D’EDIFICACIÓ

· DIRECCIONS D’OBRA

· TOPOGRAFIA

· PERITACIONS I TAXACIONS

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

SUPORT Enginyers Consultors
ha realitzat el projecte i la direcció de l’obra de 
la ROTONDA D’ENLLAÇ A LA CG2, a l’alçada 
del c/ Ciutat de Sabadell

CanalItZaCIOnS De SerVeIS
La modificació geomètrica del traçat plan-
tejada va suposar l’afectació de les canalit-
zacions de serveis existents.

Per tal de no interrompre els serveis de les 
mateixes es va preveure l’execució de les 
xarxes de serveis noves i la connexió amb 
la galeria que actualment transcorre per la 
CG2. 

Per aquest motiu, fou necessari tallar el 
tràfic del C/ Ciutat de Sabadell mentre es 
posaven en servei les canalitzacions noves 
que substituïen les existents.

En el cas de la canalització d’Andorra Te-
lecom, al no ser possible prescindir-ne 
temporalment, va caldre efectuar un 
desplaçament de la mateixa en servei, 
és a dir sense interrompre el mateix. 
Aquesta operació va requerir l’execució 
de treballs amb molta cura, per tal de no 
malmetre les línies.

Així mateix, al projecte es va definir 
la reposició de la canalització d’ai-
gua potable existent pel traçat nou i 
també l’execució de les noves xarxes 
d’evacuació d’aigües residuals i plu-
vials.

Aquesta circumstància i la pròpia execució 
de la resta dels treballs del C/ Ciutat de Sa-
badell va requerir interrompre el tràfic to-
talment durant un període de 3,5-4 mesos.

PreSSUPOSt DelS treBallS. 
L’import total dels treballs realitzats ha 
assolit la quantitat de 1.550.000,- €, sen-
se desviacions respecte a la previsió. 

PrOJeCte: Rotonda d’enllaç a la CG2, a 

l’alçada del c/ Ciutat de Sabadell

PrOPIetat: Govern d’Andorra

engInYerIa: SUPORT, E.C, S.A.

COnStrUCtOra: Construccions Modernes



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

Carlemany 117, 2 · AD700 Escaldes-Engordany
Tel. +376 802 350 · cmodernes@cmodernes.com

www.cmodernes.com

Industrials col·laboradors Rotonda d’enllaç a la C.G.2

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

Av. Consell de la Terra, 14-16
AD700 Escaldes-Engordany · Tel. (+376) 804 900

unifor@grupheracles.com   ·  www.unifor.ad

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



Industrials col·laboradors Rotonda d’enllaç a la C.G.2

Ctra. dels Cortals · Edif. Torres · local 1-2 · AD200 ENCAMP
T +376 726 177 · M +376 673 316 · F +376 726 176 · serralleriaindustrialj.j@andorra.ad

ESPECIALISTES 
EN TOT TIPUS DE PAVIMENTS
Ctra de la Comella, 41. Edifici Encorces
AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920
Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad

Industrials col·laboradors Rotonda d’enllaç a la C.G.2

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

SolucionS 
en il·luminació

empresa subministradora de 
XXXXXXXX

empresa subministradora 
de la il·luminació

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
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El projecte d’Adequació Arquitectònica del Centre Esportiu dels Serradells, es va 
articular en set (7) fases, estructurades en funció de la prioritat de les intervencions 
a realitzar, l’agrupament d’industrials i tasques per afavorir la productivitat, algunes 
condicionades per les feines de refecció i/o reparació de les diferents estructures 
(bigues de coberta, forjats, etc.).

TEXT: SUPORT E.C., S.A. & ADSERÀ ENGINYERIA · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ · SUPORT · LOCUBSA

CENTRE ESPORTIU DELS SERRADELLS
ADEQUACIÓ ARQUITECTÒNICA, FASES 3 i 4

Múltiples millores
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“Sense la coberta enllestida, 
no es podia treballar en l’adequació i 
impermeabilització de les piscines, ja 
que les intervencions 
haurien resultat 
malmeses”

Com que paral·lelament amb les 
actuacions de millores arquitec-
tòniques també s’han realitzat 
millores estructurals, els treballs 
d’aquestes han condicionat els de  
les millores  arquitectòniques (re-
cinte piscines).

Efectivament, la necessitat sorgida 
de la renovació de l’estructura de 
la coberta ha condicionat de forma 
directa les actuacions al recinte de 
les piscines. Sense la coberta en-
llestida, no es podia treballar en 
l’adequació i impermeabilització 
de les piscines, ja que aquestes in-
tervencions haurien resultat mal-
meses.

Les fases projectades han estat les 
següents:

Les actuacions de millores arquitec-
tòniques realitzades en aquesta actu-
ació, han estat:

FASE Prioritat

Fase 1 - Seguretat Contra incendis 1

Fase 2 - Accessibilitat 2

Fase 3 - Recinte piscines 3

Fase 4 - Cobertes 4

Fase 5 – Tancaments alumini 5

Fase 6 – Façanes 6

Fase 7 – Aparcaments 7

FASE

Fase 3 - Recinte piscines

Fase 4 - Cobertes (parcial)

Per aquest motiu s’ha dilatat fins al mes de març pas-
sat l’actuació al recinte de les piscines i no s’han pogut 
enllestir en el termini previst (6 mesos).

L’actuació corresponent a la fase 3, (Recinte piscines), 
ha consistit en:

· La impermeabilització dels vasos de les pisci-
nes mitjançant l’aplicació d’un revestiment adaptat 
de PVC, per tal de no modificar les dimensions de la 
piscina olímpica, d’acord amb les prescripcions de la 
Federació Internacional de Natació.
Així mateix, el revestiment de renovació i imperme-
abilització, adaptat per paviment (antilliscant i anti-
bacterià) s’ha fet extensiu també a les platges de les 
piscines, és a dir, a totes les superfícies horitzontals 
interiors del recinte.

· La substitució del sostre fals de la coberta del 
recinte, per a renovar-lo i millorar l’aïllament tèrmic 
i acústic de la coberta.

L’actuació corresponent a la fase 4 (coberta), ha con-
sistit en:
•	 La reparació de l’aïllament de la coberta,  

mitjançant la col·locació d’un aïllament tèrmic 
nou, amb gruixos de 15 cm.

•	 La realització d’una impermeabilització nova, 
sense cap sobrecàrrega addicional, per tal de 
millorar l’estanquitat de la mateixa.

El cost de les actuacions de millores arquitectòniques 
realitzades ha estat el següent:

FASE 3. >>>>>>>>>> Recinte piscines: 479.090€
FASE 4. >>>>>>>>>>>>>>>>>> Coberta: 76.110€

TOTAL 555.200€

COST DE L’ADEQUACIÓ ARQUITECTÒNICA



aDeQUaCIÓ esTRUCTURaL
Per altra banda, també s’ha executat l’adequació es-
tructural. La coberta de la piscina olímpica dels Ser-
radells estava formada per 13 bigues de fusta laminada 
amb una distància de 35 m entre pilars, durant aquesta 
obra s’ha canviat la coberta de fusta per una coberta 
metàl·lica en gelosia. Una tasca molt laboriosa va ser 
l’enderroc de la coberta actual, ja que a causa de l’al-
tura i el pendent de la coberta van caldre grues d’alt 
tonatge i recloure tots els operaris en zona segura du-
rant l’extracció de les bigues de fusta. Posteriorment, 
es van col·locar els suports als pilars per acollir l’estruc-
tura metàl·lica nova. Aquesta estructura es va demanar 
premuntada de fàbrica per tal de reduir el temps i el 
cost de muntatge. Així, a l’obra només calia ajuntar les 
jàsseres que venien en dues parts i posar les línies de 
vida, un cop fet aquest acoblament a terra es col·locava 
la jàssera en posició mitjançant una grua d’alt tonatge. 
Un cop col·locades les jàsseres es van anar subjectant 
les corretges també metàl·liques, que han servit de re-

colzament pel revestiment de la coberta el qual està 
format per un panell sandvitx. 

3 l’adv ENGINYERIA

Projecte: CENTRE ESPORTIU ELS SERRADELLS 
ADEQUACIÓ ARQUITECTÒNICA I ADEQUACIÓ ESTRUCTURAL
Propietat: COMÚ D’ANDORRA LA VELLA
Enginyeria adequació arquitectònica: SUPORT, E.C, S.A.
Enginyeria adequació estructural: ADSERÀ ENGINYERIA
Constructora: LOCUBSA

Fase 3.
 Recinte piscines: 
479.090,- €
Fase 4.
 Coberta:
76.110,- €

TOTAL
555.200,- €
 

TOTaL .000€

COsT De L’aDeQUaCIÓ esTRUCTURaL

· ESTUDIS I PROJECTES D’OBRA CIVIL
· PROJECTES D’EDIFICACIÓ
· DIRECCIONS D’OBRA
· TOPOGRAFIA
· PERITACIONS I TAXACIONS

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

SUPORT Enginyers Consultors
ha realitzat l’ADEQUACIÓ ARQUITECTÒNICA
al CENTRE ESPORTIU DELS SERRADELLS

TOTaL .522.200€

aDeQUaCIÓ aRQUITÈCTONICa + 
aDeQUaCIÓ esTRUCTURaL

COsT TOTaL

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



Industrials col·laboradors Centre Esportiu dels Serradells

Camí Ral, 1  Pol. Ind. El Congost
08170 - Montornès del Vallès · BARCELONA

T +34 93 879 31 05  · +34 647 44 31 71 
info@newmet.es

www.newmet.es
 

ESPECIALISTES EN IMPERMEABILITZACIONS

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

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

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

ESPECIALISTES EN IMPERMEABILITZACIONS

Ctra de la Comella, 41. Edifici Encorces · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad
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CONjUNT RESIdENCIAl GRESA
SANT jUlIà dE lòRIA

Amb 
una illa a 
l’interior

El gran protagonista d’aquest conjunt d’edificis el 
trobem en mig dels mateixos, a la plaça. Es tracta 
d’una parcel·la a l’interior d’una illa d’edificis amb 
molt poca façana. Això ha activat la necessitat 
d’optar per un disseny que tingui com a objectiu 
principal projectar el màxim possible la llum i 
l’assolellament als edificis i que la placeta interior 
no sigui fosca. A més, aquest ha de ser un espai 
de trobada, el punt neuràlgic de la zona. La plaça 
esdevindrà un punt de trobada i de socialització, 
frontissa entre la zona urbana i els habitatges. 
Així, hi haurà molta vida activada en part per la 
presència dels locals comercials.

TEXT: REdACCIÓ · FOTOS: òSCAR llAURAdÓ
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l’edifici A, de planta rectangular, 
llinda en la façana amb l’Avinguda 
Verge de Canòlich, i a la mateixa 
façana nord s’obre el passatge que 
dona accés a la plaça interior. 
l’A té un local comercial i 30 ha-
bitatges. A l’edifici B la façana està 
orientada cap a la plaça interior. En 
aquest hi ha un local comercial i un 
total de 23 pisos. 
l’edifici C té unes dimensions més 
reduïdes. Compta amb un local co-
mercial i 20 habitatges.

Sistema 
de plaques 
solars 
ACS

la planta dels aparcaments ocupa 
tota la superfície de la parcel·la i es 
reparteix en tres plantes soterrani. 
l’accés d’entrada es fa mitjançant 
una rampa des de l’Avinguda Verge 
de Canòlich

Els habitatges poden ser d’un, dos o 
tres dormitoris. 

les finestres són de fusta amb 
recobriment exterior d’alumi-
ni. d’aquesta manera, es poden 
aprofitar les qualitats aïllants de 
la fusta i la durabilitat de l’alumi-
ni a l’exterior.

les façanes dels edificis estan for-
mades per un revestiment exterior 

>> La placeta interior del 3 edificis és el nexe d’unió dels habitatges amb 
la resta del poble de Sant Julià de Lòria.  És un espai ideal per fer vida de 
carrer, sobretot amb nens, ja que no hi ha trànsit rodat de vehicles a prop

>> Planta del conjunt



ventilat, amb un aïllament multica-
pa i 8 cm de poliestirè extruït. 

les tres construccions compten amb 
un sistema de plaques solars tèrmi-
ques per la producció d’ACS.  dos 
dels edificis funcionen amb radia-
dors elèctrics d’alta eficiència, men-

tre que el tercer disposa d’un sistema 
de calefacció per terra radiant amb 
aerotermia, que permet un confort 
elevat i un consum energètic baix. 

Amb l’aplicació d’aquestes mesures, 
s’acompleixen els preceptes d’utilit-
zar energia sostenible per garantir 

un clima interior agradable alhora 
que un estalvi important en la des-
pesa energètica.

Els 3 edificis del Conjunt Gresa 
compten amb un total de 3 locals 
comercials 73 habitatges, 150 places 
de pàrquing i 86 trasters. 

la construcció està situada molt al 
centre i és a prop de tots els serveis 
necessaris. 
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>>>Orrunte parchit endendandus ra doluptatus estis et aute cum il in non 
pellam faccus ilis pori omnit odit reris eossum inusciatis nos autecer ionseri 
tionsequi od molorepro demolup tatisim nos ad quae volupta spere, ide-
nemque consequis nonsedia nus et qui sit et et is eum quae. 
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ARQUITECTE: Pere ESPUGA / ENGITEC
CONSTRUCTORA: Construccions Pujal



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 

MALLA ELECTROSOLDADAPORTES 
TALLAFOCS 
ROPER

FERRO CORRUGAT

PERFiLS
ESTRUCTURALS

CONSTRUCCIONS PUJAL,SA

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

Arquitecte i Empresa Constructora Conjunt Residencial Gresa · Sant Julià de Lòria Industrials col·laboradors Conjunt Residencial Gresa · Sant Julià de Lòria

Radiadors inercials de disseny

EMMA SQUARE

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

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



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

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

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

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

INDUSTRIAL 
COL·LABORADOR 

CONJUNT RESIDENCIAL GRESA
SANT JULIÀ DE LÒRIA

Revestiments per a la construcció

by
T 722 405 · C. DE LA PLANA, S/N · AD500 SANTA COLOMA · marmesa@andorra.ad

Industrials col·laboradors Conjunt Residencial Gresa · Sant Julià de Lòria



Industrials col·laboradors Conjunt Residencial Gresa · Sant Julià de Lòria Industrials col·laboradors Conjunt Residencial Gresa · Sant Julià de Lòria

ESPECiALiSTES 
EN TOT TiPUS DE PAViMENTS

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

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

l Aïllaments tèrmics  l Col·locació de pissarra  l Col·locació de baixants  l Tot tipus de cobertes

Avda. Princep Benlloch,3
AD200 ENCAMP
Principat d’Andorra
Tel. (+376) 334 773
astv@andorra.ad

www.astvandorra.com

Instal·lació de sistemes de seguretat, 
línies de vida i ancoratges.

TREBALLS EN GUiX i  PLACO

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

Carrer de Lòria, 12 AD600 
Sant Julià de Lòria Andorra

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

www.gruplomi.com
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El Centre d’Atenció Primària es troba a l’antic Hotel Glòria, un establiment 
emblemàtic situat a la Plaça Major de Sant Julià, que recentment s’ha reformat 
com a edifici per a diversos usos de caràcter públic. A poc a poc, la transformació 
de l’edifici revitalitzarà la Plaça Major amb l’activitat que genera el flux dels usuaris 
del nou equipament.

En el projecte s’ha adequat la planta -1 de l’edifici per construir-hi el nou centre 
d’atenció primària. Es tracta d’un local amb les preexistències característiques 
dels edificis antics: parets gruixudes, geometries irregulars i diferències de nivells 
en la mateixa planta a les quals ha calgut adaptar el projecte. 

TEXT:  GINJAUME ARQUITECTURA I PAISATGE · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMàRIA SANT JULIà DE LÒRIA

Revitalitzar
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MaterialS
El criteri a l’hora d’escollir els ma·
terials ha estat la facilitat de neteja 
i la durabilitat. S’ha utilitzat un pa·
viment continu sense juntes, tipus 
vinílic, que permet l’entrega a mitja 
canya amb els paraments verticals. 
Les parets s’han revestit amb panells 
de resines resistents als cops i de 
neteja fàcil. Aquest revestiment es 
realitza a tota l’alçada a les zones de 
més trànsit i, en canvi, a l’interior de 
les sales té l’alçada d’un arrambador. 
Per la realització del paviment i les 
parets s’ha optat per utilitzar colors 
clars i neutres els quals destaquen la 
calidesa de la fusta que s’utilitza de 
manera puntual en un enllistonat 
que separa la zona d’espera de les 
sales de visita, en un altre enllistonat 
que indica l’arrencada de la rampa, 

en els mobles interiors de les sales 
de visites i a l’espai d’accés...
El sostre existent de les sales es dei·
xa vist, de manera que s’ensenyen 
les voltes antigues realitzades amb 
maó pla. Un cop enguixades es col·
loquen els llums nous, de manera 
que les voltes es converteixen en els 
difusors de la llum.  

La proposta cerca interpretar l’espai 
existent i adequar·lo als nous re·
queriments d’ús sanitari. D’aquesta 
manera, espais que havien caigut 
en desús després de tenir la vida 
pròpia d’un hotel, es recuperen per 
al nou ús mèdic.  

Organització delS eSpaiS
En tractar·se d’una planta parcial·
ment soterrada, l’espai es distribu·
eix d’acord amb la llum natural que 
requereixen les diferents estan·
ces. Així, les quatre sales de visites 
s’obren cap a la façana sud·oest de 
la Valireta i disposen d’uns grans fi·
nestrals que garanteixen una bona 
il·luminació i ventilació. 

A la part posterior, totalment soter·
rada, s’hi ha construït un lluernari 
que capta la il·luminació del porxo 
d’accés des de la Plaça Major per 
aportar llum zenital a una altra de 
les sales. Les dependències que no 
necessiten tanta llum, com ara l’ar·
xiu, els banys i la sala d’instal·lacions 
es disposen a la part interior.

L’espai central és diàfan i recull les 
dues entrades al local, la recepció i 
la zona d’espera, propera a la fines·
tra. Per tal de donar privacitat a les 
quatre sales de visites, se separen 
de l’espai central de recepció mit·
jançant una franja de serveis on 
s’hi col·loca l’àrea neta, la bruta i els 
banys. Degut a la necessitat d’adap·
tar·se a la planta i les finestres pre·
existents, les sales de visita tenen 
una geometria allargada i es juga 
amb la disposició del moble·pica 
per diferenciar dues zones: una de 
consulta amb la taula del metge i 
una altra, més reservada, per a l’ex·
ploració. Finalment, una rampa in·
terior garanteix l’accés adaptat a les 
diferents sales del centre. 

“La proposta cerca 
interpretar l’espai existent 
i adequar-lo als nous 
requeriments d’ús 
sanitari”

>>> Secció i planta >>> A les sales de visita es juga amb la disposició del moble-pica per 
diferenciar dues zones: una de consulta i una altra, per a l’exploració

>>>Lluernari que capta la 
il·luminació del porxo d’accés des 
de la Plaça Major per aportar llum 
zenital a una de les sales

ARQUITECTES: GINJAUME arquitectura i paisatge 

(Lluís Ginjaume) · ARTEKS (Gerard Veciana)

CONSTRUCTORA: COPSA



Arquitectes del projecte Centre d’Atenció Primària · Sant Julià de Lòria Empresa constructora i Industrial col·laborador del projecte Centre d’Atenció Primària · Sant Julià de Lòria

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

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

EmPrESA ConStruCtorA

Taller d’Arquitectura i Tècnica, S.A.U.
C/ de les Escoles, 24, Entl. Sant Julià de Lòria
www.ginjaume.com  T. +376 741 710

noves idees per a nous reptes

Repensem el teu espai:

Disseny

Eficiència energètica

Biohabitabilitat i materials saludables

Rehabilitació de façana i interior d’un àtic a Barcelona

Eficiència energètica

Disseny d’interiors
biohabitabilitat i 
materials saludables

Paisatgisme i espais exteriors

Protecció solar

Renovació de finestres

Aïllament de façana

INDUSTRIAL COL·LABORADOR CAP SANT JULIÀ

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

Elisabet Faura · Gerard Veciana · Joan Rovira · Laura Doino · Joan Pasarisa
Arquitectes i Enginyers

Valira 2, 1er 2a AD500 Andorra   T + 376 805 205   info@arteks.ad      www.arteks.ad

Eficiència energètica com a ètica i austeritat com a estètica



Industrials col·laboradors del projecte Centre d’Atenció Primària · Sant Julià de Lòria

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

Subministrament,
reparació 
i motorització 
de tot tipus de 

persianes 
cortines 
tendals
mosquiteres

CORTINES 
BIOSAT

ANTIBACTERIANES 
ESpECIAlS 

CENTRES MèdICS
 I HOSpITAlS

FUSTERIA LA BORDA, S.L.
Carretera General, 1 . Borda del Guardiet . T 842 912
AD600 Sant Julià de Lòria . fusterialaborda@andorra.ad

Servei de Prevenció Alié
Vigilància mèdica
Plans d’emergència i autoprotecció
Formació nivell bàsic (50h) en seguretat 
i salut
Implantació normes ISO
Certificacions
BIOSPhere
Auditories de prevenció
rSC

Assaigs no destructius
Control cables
Control estructura metàl·lica

Auscultació murs ancorats
Sondeigs geotècnics
Assaigs “in situ”

Prevenció de 
riscos laborals

insPecció
GinYs MecÀnics

sondeJos 
i insTrUMenTació
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Metrologia 
Proves dipòsits hidrocarburs
ADr’s i ATP’s
Sonometries
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CAP DE LA MASSANA

Centre 
d’Atenció Primària

Amb el projecte del Centre d’Atenció Primària de La Massana s’ha 
plantejat aconseguir un espai agradable, confortable i acollidor; tot 
donant resposta a les necessitats funcionals d’un centre destinat a usos 
sanitaris. Amb el disseny de les instal·lacions i la millora de l’aïllament 
tèrmic es prioritza l’eficiència energètica del centre. En l’elecció de 
materials s’han  tingut en compte els requeriments higiènics i sanitaris, 
alhora que s’ha prioritzat l’ús d’aquells amb propietats saludables i que 
contribueixen al confort dels espais interiors.

TEXT: ESTHER PASCAL & ALBERT VILLAMAYOR  ·  FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ
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>>>Les flors de l’envidrat contrasten amb 
la calidesa de l’acabat de fusta

>>>Per l’elecció dels materials, s’ha prioritzat que permetin donar resposta a les necessitats 
funcionals i, alhora,  creïn ambients acollidors a través de la textura i del color
. 

Es parteix d’un local amb geometria 
irregular i una única façana amb 
tres finestres. 

S’ha plantejat una distribució fun-
cional amb el màxim aprofitament 
de l’espai segons les necessitats re-
querides pel Centre d’Atenció Pri-
mària. Es prioritza la ubicació de 
les dependències principals (dues 
sales d’exploració i un despatx per 
al treballador social) per aprofitar 
la il·luminació natural dels tres arcs 
de la façana. Amb la utilització d’un 
recuperador de calor de doble flux 
d’alta eficiència energètica es reno-
va l’aire de totes les dependències, 
al mateix temps, la climatització es 
regula en cada espai aconseguint 
una qualitat òptima de l’aire in-
terior de forma altament eficient. 
Finalment, la millora de l’aïllament 
tèrmic dels tancaments i del forjat 
del local, contribueixen a l’estalvi 
del consum energètic del CAP. 

Des del vestíbul de l’edifici s’acce-
deix a la recepció i l’espai d’espera i, 
al seu entorn, s’organitzen els dife-
rents espais funcionals necessaris. 
Els tancaments de la recepció es 
revesteixen amb plaques laminades 
a alta pressió i vidre, per facilitar-ne 
la neteja. Les flors de l’envidrat con-
trasten amb la calidesa de l’acabat 
de fusta, procurant un espai interior 

agradable i alegre. Es dissenya 
el mobiliari de recepció acabat 
amb un revestiment de Krion 
per les propietats antibacteria-
nes i facilitat de neteja.

Les diferents dependències es 
pinten amb pintura antibac-
teriana a les parets, excep-
te els banys que s’aca-
ben amb revestiment 
vinílic el de la sala 
d’exploració i amb 
enrajolat el des-
tinat al públic. 
Als sostres 
s’utilitzen 
plaques 
espe-
c i -

als de cartró-guix que contribu-
eixen a la millora de la qualitat de 
l’aire interior mitjançant l’elimina-
ció de formaldehids presents a l’aire 
i acabades amb pintura sense emis-
sions de dissolvents.

La combinació de vinils i cortines 
enrotllables tipus screen perme-
ten aprofitar la il·luminació natural 

i donar la privacitat escaient a les 
consultes i el despatx d’atenció so-
cial. 

A les consultes s’han utilitzat corti-
nes amb teixit bioactiu  i antibacte-
rià específic per a ús sanitari, alhora 
que també s’utilitza el revestiment 
de Krion a la zona d’exploració, per 
les propietats antibacterianes.

La il·luminació es realitza mitjançant 
llums amb LED encastats al sostre. Els  
llums de la zona d’exploració dels paci-
ents permeten la regulació de la inten-
sitat lumínica en funció de la disponi-
bilitat de llum natural i les necessitats 
d’atenció que es requereixin. 

Amb la voluntat de sortir de la fredor 
dels espais sanitaris, s’ha treballat amb 
l’elecció dels materials. Materials que 
permetin donar resposta a les neces-
sitats funcionals i, alhora, creïn ambi-
ents acollidors a través de la textura i 
del color. 

ARQUITECTES:
Esther Pascal & Albert Villamayor
CONSTRUCTORA: Construccions Roca
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Mobles a mida  //  Parquets   //  Cuines  //  Tot derivat de fusta

Crtra. dels Cortals, Naus industrials OCIVISA, nau 2ES · AD200 Encamp · Andorra · Fax. 82 06 99 · fusteriapau@gmail.com

Tel. 334 611 · Tel. 82 00 28

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

www.construccionsroca.ad

Obra civil _ Obra privada _ Rehabilitació

Una alenada 
d’aire fresc

Sistema de 
climatització 
radiant

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

F. 862 737 · T. 802 626
jocor@jocor.ad
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T 0034 973 51 00 94  ·  fila@fila.cat  ·  www.grupfila.cat

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

Subministrament, reparació 
i motorització de tot tipus de 

persianes 
cortines 
tendals

mosquiteres
Camí Ral, núm. 1 · Local comercial B 4

AD500 ANDORRA LA VELLA
T. 825 725 | F. 867 780· copeco@andorra.ad

CORTINES 
BIOSAT

ANTIBACTERIANES 
ESpECIAlS 

CENTRES MèdICS
 I HOSpITAlS
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Ctra de la Comella, 41. Edifici Encorces
AD500 Andorra la Vella
Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301
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Av. Santa Coloma, 87 · AD500 Andorra la Vella

T 80 83 35
tecnic-climax@andorra.ad 

SERVEI TÈCNIC I ESTOC DE 
RECANVIS PER MODELS D’AIXETES 
GROHE DE MÉS DE 30 ANYS



L’objectiu de la intervenció és reformar tota 

la zona comercial, amb canvi de mobiliari i 

organització dels diferents productes establint 

dues zones diferenciades: una de venda de 

productes tipus duty free i l’altra destinada a 

parafarmàcia i farmàcia. Tota la intervenció 

es fa sense intervenir en el supermercat. Amb 

aquesta reforma també s’aprofita per canviar la 

imatge corporativa. 

TEXT: COIDEA · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE COMERCIAL SANT ELOI,
PARRÒQUIA DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

Nova imatge corporativa
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CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA

SUpERfÍCIE TOTAL En pB: 2.000 m2

SUpERfÍCIE REfORmADA En pB: 1.140 m2

• 45 m2 fleca + 15 m2 obrador

• 275 m2 zona duty free (premsa, 
revistes, rellotges, ulleres, records, 
tabacs, cava de cigars i licors)

• 70 m2 Perfumeria

• 35 m2 Zona de caixes i entrada a la 
parafarmàcia

• 600 m2 Parafarmàcia

• 100 m2 Farmàcia
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Cel ras perimetral de guix lami-
nat pintat en blanc 15 cm més 
baix que el cel ras existent, de 
plaques metàl·liques registrables. 
Aquestes plaques, es pinten amb 
RAL 7024 (gris fosc) per fer el 
contrast amb les parets i  el mo-
biliari de color blanc. 
A la zona de parafarmàcia, es si-
tuen unes plaques de color verd al 
sostre (color corporatiu farmàcia) 
i a la perfumeria de color rosa, 
que permeten indicar i senyalit-
zar en quina zona ens trobem. 

OBJECTIU
A la façana de la planta baixa es procedeix a 
la col·locació de vinils en totes les obertures, 
revestiment de pilars amb xapa RAL7024 i 
ampits de façana amb gres porcellànic de co-
lor similar i per la part superior es recobreix 
amb fusta tipus WERZALIT en dos colors 
diferenciats (blanc per a la zona de farmàcia 
i fusta clara en la zona de duty free). 

En aquestes franges de fusta d’una amplada 
variable entre 1,20-2,00 m s’hi col·loquen els 
rètols corporatius de Sant Eloi. 

pROCÉS DE L’OBRA
L’obra s’executa en dues fases diferenciades: 
fase I (1,5 mesos) corresponent al duty free, 
fleca i perfumeria; i fase II (1,5 mesos) parafar-
màcia i farmàcia. 
La intervenció de la façana es va fent en paral-
lel amb la reforma interior.

ACABATS DE L’OBRA
Paviments i acabats
En la major part de la superfície intervingu-
da es manté el paviment existent, excepte a 
la zona de duty free, fleca, farmàcia i perfu-
meria on es col·loca un paviment vinílic de 
parquet color cendra. 
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CLIENT: Centre Comercial Sant Eloi
DIRECCIÓ D’OBRA: COIDEA S.L. 

Mobiliari
Mobiliari zona duty free, 
fleca i zona central de caixes: 
mobiliari amb fusta i lacat blanc 
brillant. Fet a mida. 
Mobiliari zona farMàcia 
parafarMàcia i perfuMeria: 
prestatgeries metàl·liques amb 
acabat gris antracita, combinació 
amb color verd (corporatiu per 

farmàcia i parafarmàcia) i color 
rosa (perfumeria i maquillatge)

Instal·lacions i Llums
Pel que fa a les instal·lacions, totes 
s’adeqüen a les noves necessitats 
plantejades. Es revisa la climatit-
zació i es col·loquen màquines de 
climatització noves a la zona de 
farmàcia. La il·luminació es tracta 

amb LED (per optimitzar consums 
i eficiència energètica). Són tot 
llums tipus downlight col·locats a 
les plaques registrable del cel ras i a 
la franja perimetral aquests són ori-
entables.  

Equip pluridisciplinar amb formació 
especialitzada en els camps de 

l’enginyeria i l’edificació.

Tens una idea?
Nosaltres la fem realitat

DIRECCIÓ D’OBRA
REfORmA IntERIOR SAnt ElOI

SAnt JulIà DE lòRIA

Industrials col·laboradors Reforma Centre Comercial Sant Eloi

INDUSTRIAL COL·LABORADOR SANT ELOI

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

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

SOLUCIONS 
EN IL·LUMINACIÓ

Empresa subministradora de 
XXXXXXXX

Empresa subministradora 
de la il·luminació



Industrials col·laboradors Reforma Centre Comercial Sant Eloi

Ctra. de Fontaneda, 4 // Edif. Pont del Solà, baixos, local 1  //  AD600 Sant Julià de Lòria  //  Principat d’Andorra  //  T +376 841 743  //  info@cromatic.ad

www.cromatic.ad

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

MULTISERVEIS INTEGRALS 
A L’ABAST

Ciutat de Valls, 10 · 4rt, 1a  ·  AD500 Andorra la Vella
T +376 674 147  ·  multiserveisintegrals@hotmail.com

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

INSTAL·LACIONS, 
MANTENIMENT 

I REPARACIONS 
DE CALEFACCIÓ, 

VENTILACIÓ 
I AIRE 

CONDICIONAT

Industrials col·laboradors Reforma Centre Comercial Sant Eloi

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

La revista d’arquitectura també al web artdeviure.com Segueix-nos
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La franquícia de restauració més gran a nivell mundial aterra finalment 
a Andorra, i ho fa escollint una de les situacions comercials amb més 
projecció i desenvolupament del país; l’avinguda Carlemany, al costat 
del centre comercial L’Illa, i en la cruïlla amb el carrer de la Unió i 
l’avinguda Meritxell.

Al mateix temps, també ho fa escollint un dels locals més especials 
que es poden trobar; d’una banda perquè es configura com tot un 
edifici, i d’altra banda per la planta de superfície reduïda.

TEXT: VICTOR BLASI · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

SUBWAY

Fast food, fast built



EL LOCAL
L’edifici, projectat i realitzat per l’ar-
quitecte Jordi Vidal, genera una pro-
jecció a l’exterior del  que passa a l’in-
terior, mitjançant les grans vidrieres 
que s’aboquen sobre el carrer. Així, 
es pot gaudir d’unes vistes urbanes 
impressionants, i disfrutar de la llum 
natural. De la mateixa manera, des de 
l’exterior es pot entendre com es de-
senvolupa i funciona l’edifici.

Tenint en compte les característiques 
del local/edifici, s’ha optat per realit-
zar una distribució dels espais desti-

nats al públic en aquells espais que 
gaudeixen de més vistes i projecció 
exterior, és a dir, utilitzant la prime-
ra i la segona planta com a zona de 
restauració, i la planta baixa a zona 
d’atenció al públic. Així, la resta d’es-
pais els ocupen l’obrador i el magat-
zem, necessaris per al funcionament 
del restaurant. 

MATERIALS 
Els materials que s’han emprat a ni-
vell d’acabats interiors corresponen 
a les opcions que estableix la pròpia 

franquícia, escollint en aquest cas 
aquells que dónen més calidesa a l’es-
pai, amb colors més terrosos i dife-
rents fustes. Així, les parets són reves-
tides amb paper tipus linòleum, molt 
resistent, per fer front a l’ús intens 
del restaurant i, alhora, facilitar-ne 
la neteja.  La pedra natural acaba de 
complementar aquests acabats en re-
ferència directa al lloc on ens trobem.

L’OBRA
La realització d’aquesta obra ha estat 
tot un repte d’execució, principal-
ment per les dimensions reduïdes 

de cada planta i pel curt termini de 
realització (només set setmanes). 
Així, s’ha establert una planificació 
de treballs i intervinents diària i per 
nivells, per tal de permetre i facilitar 
la feina de cadascú, i alhora poder-ho 
combinar amb el subministrament 
dels diferents materials, garantint un 
espai de treball mínim i promovent la 
màxima efectivitat de tots els treba-
lladors. 

ARQUITECTURA / GESTIÓ I 
COORDINACIÓ D’OBRA: Víctor Blasi

“es pot gaudir d’unes 
vistes urbanes 
impressionants, i 
gaudir de la llum 
natural”

>>>El local es reparteix en sis nivells d’una superfície útil interior molt reduïda: 
només 34 m2 útils per planta, 182 m2 útils en total, i a la planta baixa només hi ha 
26 m2 útils
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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

www.palmiragefred.ad

Av. Sant Antoni 66, 1r, despatx 1 · AD400 La Massana · T. 839 440  ·  F. 839 441 · info@llesui.com www.llesui.com

CONSTRUCCIÓ · REHABILITACIÓ · PROMOCIÓ

CONSTRUCCIONS
llesui,S.L.
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Ctra. de la Margineda, 32 · AD500 SANTA COLOMA
Tel. 72 44 66 · Fax 72 44 67 · fusteriaconfer@andorra.ad

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

TREBALLS EN GUIX I  PLACO

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
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Una de les assignatures pendents del país era oferir uns serveis a peu de pistes a 
l’alçada de la infraestructura que hi ha a pistes. Tant Grandvalira com Vallnord han 
pres nota d’aquesta mancança i aquests darrers temps s’han posat a treballar en la 
qüestió. I no només ells, ja són molts els empresaris que han entès que la diversió 
després d’esquiar forma part del pack de venir a Andorra a esquiar. Aquesta tendència 
ja era una realitat fa molts anys a d’altres punts de la geografia europea. Es podia tenir 
remuntadors de fusta, però l’aprés ski en alguns indrets era llegendari i comptava 
amb atraccions, sobretot musicals i socials, importants. A Andorra ho han entès i les 
remodelacions de restaurants i hotels a peu de pistes han estat sorprenents i han 
fet que ens posem ràpidament a l’alçada. Ara es pot oferir el paquet complet: esquí 
i serveis d’hosteleria de primera qualitat i, el que és més important, per a totes les 
butxaques. Sí, anem a la recerca del turista de qualitat, però no s’ha d’oblidar que 
l’esquí és una activitat sobretot familiar i de gent jove, i aquests dos sectors no són 
precisament dels que es poden permetre grans despeses. Sobretot amb les darreres 
crisis que s’han patit. Andorra és un país d’esquí, de muntanya. I aquest darrer és un 
altre aspecte que també s’ha tingut en compte. Ara no tots els ginys de les estacions 
s’aturen després de Setmana Santa, ja que després d’unes posades a punt molt 
ràpides es poden continuar utilitzant per pujar a la muntanya, encara que sigui sense 
neu no perden el seu atractiu. Tant Vallnord com Grandvalira ofereixen des d’aquesta 
temporada grans canvis en els serveis de restaurant i hosteleria, i continuen treballant 
per a què la temporada vinent els esquiadors es sorprenguin novament amb les 
rentades de cara o les construccions noves. Anar a més i superar-se és un mantra 
que es deuen estar repetint constantment els responsables. Perquè ara que quan no 
tenim neu en podem fer, que les nostres muntanyes ofereixen uns desnivells per a 
tot tipus d’esquiadors, el que cal oferir és el que ve després d’una jornada d’esquí. En 
el cas de les famílies serà el descans i el relax i la resta segurament voldrà continuar 
amb la pujada d’adrenalina que han sentit quan lliscaven per la neu. 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

En millora constant

ESPECIAL HOSTALERIA 
A PEU DE PISTES
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Amb dues pautes marcades: aprofitar al màxim el material 
existent i crear una atmosfera de pub anglès amb regust 
esportiu, l’equip de disseny va transformar l’interior del The 
Terrace d’Arinsal. Molt color, barreja de materials i diversitat 
d’icones per tot l’espai. L’aire british el dóna el tartà escocès 
i pinzellades aquí i allà de bar o pub, on es fa la cervesa 
després d’un partit de rugbi. La barreja d’estils i materials 
dona un ritme gairebé orgànic a les diferents zones del local. 
Tant per part dels dissenyadors com dels artesans, l’objectiu 
d’aconseguir un aire anglès però desenfadat ha estat del tot 
assolit.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

RESTAURANT ThE TERRACE, VALLNORD-SECTOR ARINSAL

La recerca de 
l’esperit british

Humor i un toc anglès 
al The Terrace 
d’Arinsal



Arinsal ha estat tradicionalment 
territori anglès. No sorprèn doncs 
que una de les premisses amb les 
que es van trobar els responsa·
bles de la remodelació, quan Vall·
nord els va encarregar la reforma 
del Restaurant The Terrace, fos 
aquesta: un bar tipus pub anglès. 

Els dissenyadors tenien clara una 
cosa: anglès no ha de ser sinònim 
d’avorrit o seriós. Utilitzant petits 
tocs d’iconografia anglesa i esco·

cesa, l’ambient creat per l’equip 
de disseny transmet sobretot ga·
nes de continuar amb l’adrenali·
na ben amunt, després de lliscar 
per les pistes. 

El color que predomina a gairebé 
tots els murs és el verd turquesa. 

Els tocs de llum els donen els ele·
ments icònics com ara els “ches·
ters”, el sofà anglès per excel·
lència, entapissats amb teixits de 

colors fluor; com els que ens tro·
bem a la roba esportiva d’esquí. 
Un altra pauta era que s’havia 
d’aprofitar al màxim tot el que hi 
havia originàriament al local. 

Els seients d’origens i altures di·
versos, estan distribuïts estratè·
gicament per crear ambients di·
ferents. D’aquesta manera, cada 
cop que es visita el local s’assegu·
ra una experiència diferent. 

Com que l’humor és un tret im·
portant al The Terrace, hi ha uns 
pingüins que vigilen als clients 
des del sostre. El resultat de tot 
plegat és un conjunt de mini·am·
bients acollidors, però sobretot 
alegres i que conviden a l’oci en 
companyia nombrosa.
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>>>La il·luminació és original i variada. L’aprofitament de materials és una 
constant en aquest projecte. El punt british el posen les teles escoceses 
dels coixins i dels entapissats dels bancs de fusta

>>>Davant la xemeneia s’han col·locat unes butaques folrades amb tela 
texana, que ofereix una zona de relax, amb vistes a l’exterior. Malgrat ser 
un espai gran, l’ambient és acollidor. 

PROPIETAT: Vallnord
INTERIORISME: Mar de Cava
CONSTRUCTORA: Construccions Filloy



Interiorista, constructor i industrial col·laborador Restaurant The Terrace i Restaurant Expresso · Vallnord Industrials col·laboradors Restaurant The Terrace i Restaurant Expresso · Vallnord

www.construccionsfilloy.ad

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

www.totled.com

Antic Camí Ral, 22 - Baixos
AD500 Andorra la Vella

T +376  80 81 84 · 33 15 97
novatecnica@andorra.ad

EspEcialistEs En pinturEs dE 
dEcoració · acabats dE qualitat

València, 293, Local

08009 Barcelona, Spain

contact@mardecava.com

T 934.585.333

www.mardecava.com

Botiga de disseny
/Concept store

BAXTER
GERVASONI

SELETTI
MARSET

BOCA DO LOBO
MOROSO

Projectes
d’interiorisme

i decoració
/Deco and

interior design
projects

Contract i
gestió d’obres

/Contracy 
and project

management

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

Serralleria Industrial

VULCÀ

TREBALLS DE FERRO, ALuMINI I INOx
AuTOMATISMES pER pORTES

Casa Garreta (Sornàs)
AD300 ORDINO (Andorra)
T +376 358495
serralleriaindustrialvulca@hotmail.com



La combinació de diferents tipus de fusta i teixits, donen un aire acollidor a l’espai remodelat del 
Restaurant Expresso de Vallnord, a Pal. Aquesta intervenció també ha estat un projecte plantejat des 
de l’aprofitament de materials i la visió més alegre amb la inclusió de colors fluor. Tocs d’enginy amb 
la recuperació d’objectes que s’han afegit a una decoració jove i fresca. Era el que demanava un local 
de pas ràpid com aquest, ubicat a l’edifici Caubella. 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

RestauRant expResso, pal-VallnoRd

Dinàmic i acollidor 
a l’hora

94 l’adv aRQuIteCtuRa 95l’advInteRIoRIsMe



l’expresso de pal, a Vallnord, ofe-
reix una atmosfera tranquil·la i aco-
llidora que es podria contradir amb 
el tipus de local: un bar d’entrepans 
i menjar ràpid. l’objectiu de la re-
modelació era sobretot l’aprofita-
ment dels materials dels quals ja es 
disposava. aquí és on es veu la pro-
fessionalitat tant dels dissenyadors 
com dels constructors que han por-

tat a la pràctica les idees que anaven 
sorgint. 

les parets s’han folrat de fusta de 
diferents qualitats i tonalitats, amb 
paper pintat de colors i estampats 
molt vius. 

el resultat obtingut és dinàmic i 
fresc, just el que demana aquest 

tipus de local. aquest projecte s’ha 
pogut dur a terme amb imaginació 
i molts tocs d’humor en la decora-
ció. És el cas de la recuperació d’un 
seient de telecadira antic, col·locat 
en una de les taules i pintat de 
groc. aquest color, juntament amb 
el blau, són els que predominen 
per tot l’espai de l’expresso. sigui 
a les parets o als teixits dels seients 
i els complements, el binomi cro-
màtic groc/blau és el predominant 
a tot el local. 
els materials també donen un aire 

dinàmic: tèxtil, fusta i ferro són els 
principals. 

la il·luminació instal·lada a dife-
rents altures dóna ritme a un local 
de dimensions considerables. tot i 
això, la distribució i la varietat de 
seients i taules genera racons més 
exclusius i tranquils.

97l’advInteRIoRIsMe

>>>Orrunte parchit endendandus ra doluptatus estis et aute cum il in non 
pellam faccus ilis pori omnit odit reris eossum inusciatis nos autecer ionseri 
tionsequi od molorepro demolup tatisim nos ad quae volupta spere, ide-
nemque consequis nonsedia nus et qui sit et et is eum quae. 
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>>>La fusta és el material principal utilitzat en la remodelació. D’origen 
i colors diferents, és per tot el local, emmarcant les diferents zones. Els 
teixits dels coixins i els seients estan entapissats en diferents estampats 
però mantenint un equilibri pel que fa als colors blau i groc

El reciclatge de materials 
ha estat una part 
important del 
projecte

PROPIETAT: Vallnord
INTERIORISME: Mar de Cava
CONSTRUCTORA: Construccions Filloy



El nostre objectiu 
és presentar una 

estructura de fusta amb 
les màximes garanties 

de qualitat per garantir la 
satisfacció plena del client 
i aconseguir un producte 
totalment ecològic i natural, 
així com respectuós amb el 
medi ambient   

Art, construcció i fusta:

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

Grans estructures      i cases de fusta

www.ficsl.com

Us presentem un treball realitzat 
al país (VALLNORD-PAL) en el qual 
hem dissenyat una casa de fusta 
per oferir serveis de restauració

C/ PRAt De LA CReU, 96
AD500 ANDORRA LA VeLLA
PRINCIPAT D'ANDORRA
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Durant l’estiu de 2014 Vallnord (EMAP) decideix donar un aire nou a la terrassa 
més gran del domini al Sector d’Arinsal. El projecte té un doble repte. Aconseguir 
una major calidesa de la terrassa per augmentar-ne l’ús, i reduir la càrrega de la 
mateixa sobre la resta de l’edifici. La terrassa adquireix un acabat acord a l’entorn, 
amb unes vistes infinites.

TEXT: PAU IGLESIAS RODRÍGUEZ - ENGINESA · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

Terrassa infinita

La dimensió de la 
terrassa i de l’entorn 
fa que l’espai es fusioni 
amb el paisatge de 
l’estació

TERRASSA COMALLEMPLE
VALLNORD · ARINSAL



El projecte vol modernitzar i do-
nar calidesa a una terrassa existent 
acabada amb un panot de formi-
gó que la convertia en freda i poc 
habitable. La intervenció sobre la 
mateixa va possibilitar la reparació 
del conjunt de la impermeabilitza-
ció del edifici i la col·locació d’un 
paviment de fusta tractada en tota 
la seva extensió. Una de les dificul-
tats que presentava el projecte eren 
els desnivells importants a la base 
de suport de l’edifici. Es va idear 

un sistema innovador de suport de 
la tarima flotant de fusta tractada 
mitjançant unes “cassoletes” d’acer 
galvanitzat que permeten la regu-
lació mil·limètrica de l’altura del 
paviment. El fet d’utilitzar un siste-
ma flotant ens permet anivellar tot 
el paviment sense afegir pes sobre 
l’estructura del edifici.

L’orografia de la vall d’Arinsal cana-
litza de manera notable el vent de la 
zona, fent que en dies de poc vent, 

la sensació tèrmica a la terrassa fos 
desagradable. Per resoldre el pro-
blema, s’apliquen dues solucions:  
la primera, i més espectacular, la 
disposició de dues pantalles ver-
ticals de 4,5 metres d’altura, fetes 
amb estructura d’acer corten i vidre 
laminat, que protegiran els usuaris 
de la terrassa en dies de poc vent 
però que, a la vegada, han de resistir 
cops de vent superiors als 150 km/h 
en dies de temporal.
Per un altre costat, les baranes del 

perímetre de la terrassa, passen a 
ser opaques, impedint també la cir-
culació de vent. Amb aquests dos 
elements s’aconsegueix que el flux 
de vent circuli per sobre de l’alçada 
de les persones, donant una sensa-
ció de confort addicional als usua-
ris de la terrassa. 

>>>La protecció de la terrassa contra 
el vent es realitza principalment 
mitjançant la instal·lació de dos 
grans estructures paravent de 4,5 
m d’altura.

>>>La dimensió de la terrassa i el seu entorn fa que l’espai es fusioni amb el paisatge de l’estació, donant la sensació 
de ser una terrassa infinita.

ProjecTe: Enginesa
ArquiTecTe: Pau Iglesias Rodríguez
ProPieTAT: EMAP (Vallnord)
consTrucTorA: Construccions Llesuí
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Enginyeria i Industrial col·laborador Terrassa Comallemple · Vallnord Arinsal

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

CRISTALLERIES 
PRINCIPAL

Av. Sant Antoni 66, 1r, despatx 1 · AD400 La Massana · T. 839 440  ·  F. 839 441 · info@llesui.com www.llesui.com

CONSTRUCCIÓ · REHABILITACIÓ · PROMOCIÓ

CONSTRUCCIONS
llesui,S.L.

Empresa constructora Terrassa Comallemple Arinsal · Vallnord

CONSTRUCCIONS
llesui,S.L.



Industrials col·laboradors Terrassa Comallemple · Vallnord Arinsal Industrials col·laboradors Terrassa Comallemple · Vallnord Arinsal

INDUSTRIAL COL·LABORADOR TERRASSA COmALLEmpLE ARINSAL

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

SERRALLERIA
EL MARTINET

Edif. Prat de les Moles, 
Magatzem 4/1
Ctra. general 3
AD400 LA MASSANA
F +376 840 600
c.machado@andorra.ad

T +376 359 218

FERRO - ALUMINI - INOX

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

ESPECIALISTES 
EN IMPERMEABILITZACIONS

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



HOTEL PIOLETS PARK & SPA

Confort 
d’alta muntanya
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El bufet de l’hotel Piolets Park & Spa de Soldeu s’ha renovat completament 
per oferir una experiència gastronòmica totalment diferent als comensals.

S’han tingut en compte tots els detalls per fer més agradable, còmoda i acollidor l’espai del 
menjador. Des de l’elecció dels materials i la distribució dels espais, passant pels usos i les 
necessitats del menjador fins a la instal·lació de sistemes tecnològics avançats.

TEXT: HOTEL PIOLETS PARK & SPA  · FOTOS: HOTEL PIOLETS PARK & SPA / ADV



Seguint el concepte d’hotel de 
muntanya, s’han emprat materials 
nobles de màxima qualitat en tot 
l’espai. Els protagonistes princi·
pals: tots els finestrals amb vistes 
a la muntanya i la fusta. Està pre·
sent de terra a sostre, al parquet, 
el mobiliari, els separadors i la il·
luminació. Una solució ideal per 
donar calidesa en espais amplis. 

Un dels aspectes claus ha estat 
controlar la climatització de la sala 
instal·lant vidres temperats que per·
meten l’entrada de la llum però no 
de la calor. El resultat és una gran 

cúpula de vidre que permet una 
visió de 360° de les muntanyes de 
Soldeu i una temperatura agradable 
tant durant l’estiu com l’hivern.

Amb la reforma s’han dissenyat 3 
espais completament diferenciats 
sempre oferint les millors vistes als 
usuaris.

En accedir al bufet s’arriba a una 
sala central àmplia on el visitant 
troba tots els productes perfecta·
ment exposats en mobiliari disse·
nyat per oferir un servei de màxima 
qualitat. Alguns detalls essencials 

són les plaques de control de tem·
peratura dels aliments, els llums 
amb funció escalfadora i els dolls 
d’aire calent per escalfar els plats. A 
més, el menjador ha cobrat vida ja 
que part de la zona de cuina ara està 
de cara al públic. S’han dissenyat 8 
àrees de showcooking que oferei·
xen producte acabat de cuinar i, 
sobretot, dinamisme fomentant la 
interacció amb els clients.

A la dreta i a l’esquerra d’aquesta 
sala s’hi troben els menjadors, que 
presenten una distribució de cadi·
res i taules per zones, separades per 

> Els clients ja no s’han de desplaçar rodejant illes independents 
i blocs de taules

>>> S’han dissenyat 8 àrees de show cooking  que aporten producte acabat de 
cuinar i, sobretot, un dinamisme que fomenta la interacció amb els clients

> La gran revolució ha vingut donada 
per la redistribució dels espais i la 
utilització de mobiliari unificat 
per àrees

La fusta aporta la 
calidesa necessària en 
un espai de grans 
dimensions
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CONSTRUCTORA: Construccions Mariné

panells de fusta multicolor. L’am-
bient acollidor ve donat pel joc de 
colors de les parets i la il·luminació 
emprada, combinant grans blocs 
generals amb llum individual a 
cada taula.

La instal·lació de panells mòbils 
permet adaptar l’espai en funció 
de les necessitats del menjador en 
cada situació.

Finalment, mencionar la insono-
rització de l’espai, que permet un 
ambient molt més agradable fi ns i 
tot en els moments d’ocupació mà-
xima. 

>>>La distribució de les taules, 
està emmarcada per uns panells 
de fusta de diferents colors, i una 
il·luminació directa a cadascuna. 



Industrials col·laboradors Hotel Piolets Park & Spa

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. Enclar - Cal Ferrer
Magatzem Juanito Armengol
AD500 Santa Coloma
ANDORRA · T 725 407
elcedreandorra@hotmail.com

Industrials col·laboradors Hotel Piolets Park & Spa

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

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

Delegació comercial anDorra  //  T +376 336789  //  andorra@sverges.com  //  www.sverges.com

Vergés compta amb més de 45 anys d’experiència en l’àmbit de la fabricació de mobiliari tant 
per l’hostaleria com la restauració i les col.lectivitats, amb un disseny exclusiu i d’alta qualitat. 
Creem i adaptem espais a les necessitats dels nostres clients.



Industrials col·laboradors Hotel Piolets Park & Spa

Ctra. de Fontaneda, 4 // Edif. Pont del Solà, baixos, local 1  //  AD600 Sant Julià de Lòria
Principat d’Andorra  //  T +376 841 743  //  info@cromatic.ad

www.cromatic.ad

(+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

INSTAL.LACIONS I MANTENIMENT  DE: 

· AIRE CONDICIONAT
· CALEFACCIÓ

· SOLAR
· ENERGIES RENOVABLES

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

Tel. 80 80 20 · Fax 80 80 21 · trefelca@andorra.ad
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Originàriament va ser un refugi d’alta muntanya. Ara, després 
de les reformes d’algunes de les cambres de l’hotel, continua 
sent una alternativa emblemàtica per passar una nit a peu 
de pistes. 

La transformació ha donat com a resultat un ambient d’alta 
muntanya executat amb mestria i dissenys i materials actuals. 

Tot i anar contrarellotge: 7 setmanes per a 7 habitacions han 
resultat ser suficients per al canvi.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

HOTEL GRAU ROIG

Confort a peu de pistes
Ambient rústic 
d’alta muntanya 
combinat amb disseny 
actual



El repte era transformar 7 habitaci-
ons de l’Hotel Grau Roig en 7 set-
manes. Canviar l’aspecte i, al ma-
teix temps, transformar l’ambient i 
les sensacions que es podrien trans-
metre amb els materials i la llum 
adequats. La situació de l’hotel, al 
mateix peu de la pista de l’estació 

d’esquí, ja li dóna un valor afegit; 
la situació no podria ser millor. El 
paisatge que es pot veure per la fi-
nestra és un plus a la decoració que 
espera al client a l’interior. Tons i 
materials molt càlids. Considerant 
la situació, cal tenir en compte la 
temperatura exterior. 

Els teixits escollits estan pensats es-
pecialment per a l’alta muntanya, a 
més de ser d’una qualitat excel·lent. 

S’ha treballat en la col·locació de la 
llum perquè projecti calidesa; ma-
nipulant els punts de llum de ma-
nera indirecta. Un dels objectius 

que cercaven els dissenyadors era 
combinar l’estil rústic de muntanya 
amb les propostes més actuals. I fi-
nalment ho han aconseguit.  

A banda de la decoració i l’ambient 
es va aprofitar per fer algunes mi-
llores tècniques. És el cas de l’aï-

llament. Es va canviar per actualit-
zar-lo a les necessitats actuals. 

També es van substituir els tanca-
ments, per uns de millors prestaci-
ons.
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>>>Orrunte parchit endendandus ra doluptatus estis et aute cum il in non 
pellam faccus ilis pori omnit odit reris eossum inusciatis nos autecer ionseri 
tionsequi od molorepro demolup tatisim nos ad quae volupta spere, ide-
nemque consequis nonsedia nus et qui sit et et is eum quae. 
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>>Els materials escollits són de primera qualitat i aporten calidesa i escalfor a l’ambient>>La llum es projecta de manera indirecta en diferents punts de la cambra, 
donant confort a l’estança

CONSTRUCTORA: Auxini



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

AUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA

Industrials col·laboradors Hotel Grau Roig

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

Instal·ladors de solucions ecològiques i eficients per a la vivenda
c/ dels Escalls 7, 1-1a  ·  AD700 Escaldes-Engordany  ·  Principat d’Andorra · mòbil +376 328 320  ·  T. +376 864 657 ·  caldasl@andorra.ad
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El dia a dia dels humans a occident està ple de petits rituals que han anat variant amb el pas del temps, 
però l’essència d’aquests gestos es manté inalterable, perquè provenen d’una necessitat fisiològica: menjar. 
De la mà de la societat, tant l’espai com l’activitat han canviat. La transformació de la dieta ha estat la pauta 
sobre la que ha evolucionat la cuina com a espai, el mobiliari i els estris que conté. Ara per ara es prioritza 
el temps que invertim, encara que la salut avança a cops de colze i guanya mica en mica la batalla. Neces-

sitem espais i eines que 
ens estalviïn temps, però 
que al mateix temps ens 
puguin garantir uns àpats 
saludables. Els aparells 
que ens han facilitat en al-
guns moments la vida, ara 

son peces de col·leccionista i donen pas a costums nous, com ara els fumats, la brasa o, a l’altre extrem, els 
aliments crus. Dues tendències contràries però amb força seguidors i que ens demostren que almenys, pel 
que fa al menjar, tornem enrere, als inicis; quan es fumava per necessitat de conservar un aliment durant 
molt de temps, o a no cuinar-lo en absolut ja que no teníem foc a mà, o bé ni tan sols l’havíem descobert. 
Les noves tendències d’interiorisme per les cuines actuals ens facilitaran la cocció desitjada dels àpats i 
continuen fent d’aquest espai el centre de la llar.

TEXT: REDACCIÓ

Noves costumsESPECIAL 
CUINES



La cuina, com a aparell de cocció, ha tingut una evolució 

equivalent als progressos de la humanitat en matèria 

tecnològica i als combustibles que ha anat descobrint i 

manipulant. A més de cuinar, antigament, també era una 

font de calor en llars com les d’Andorra, on el clima és 

fred bona part de l’any. Aquí tenim una cuina, podríem 

dir que famosa, pel 

lloc on està ubicada: 

a Casa de la Vall. 

Aquí menjaven i, en 

ocasions, pernocta-

ven els consellers, 

quan les sessions de 

l’aleshores Consell 

General s’allarga-

ven. El mal temps, la 

neu, a vegades feien 

impossible tornar 

immediatament a casa, i el més sensat era quedar-se. La 

cuina consistia en una olla que penjava d’unes cadenes, 

anomenades clemàstecs. L’estança no era massa gran, 

però permetia precisament conservar l’escalfor, en una 

època en la qual no existia el luxe de la calefacció. La 

primera cuina més similar als aparells actuals la localit-

zem l’any 1735 a França. Als francesos se’ls va acudir la 

construcció d’un cub de maons i, a la part superior, van 

col·locar-hi una planxa de ferro a la que li van practicar 

uns forats, així van néixer els fogons. Una manera pràctica 

de no malgastar l’escalfor, 

aprofitar el combustible que 

s’utilitzés, i controlar el foc. 

L’espai on s’ubicaven les cuines 

depenia de l’estatus social del 

propietari de la casa en qüestió. 

Quant més elevada era la seva 

posició i més diners tenia, més 

possibilitats hi havia que no fos 

ell qui utilitzés aquella cambra, 

segurament no sabia ni on era. 

Els temps han canviat, i molt. 

Actualment gairebé es tracta del centre de les nostres 

llars. Es tingui o no família, s’hi dediquen molts esforços, 

i una bona part del pressupost de la construcció o remo-

delació d’aquesta part de la casa.

El llarg camí de la cuina
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ESPECIAL 
CUINES

Carrer De La Grau, 11/13-Edifici Aliano 
AD500 - Andorra la Vella
totcuina@andorra.ad
+376 861 687

TOT CUINA
EL NOSTRE DESIG ÉS LA PERFECCIÓ



MOBILIARI  ·  INTERIORISME

C. de Pau Casals 2, bloc C · AD500 Andorra la Vella
T 80 27 27 · F 82 90 05 · info@triedre.ad

                      www.triedre.adtriedre mobiliari



Centre Comercial Illa Carlemany Escaldes-Engordany

Visca l’estiu!Visca l’estiu!

CUINA
Moment xef

Av. de les Escoles, 17
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. 867 483 · Fax 867 493
sistemacuina@andorra.ad

SOHO
ROURE NATUR BLANC TRENCAT
Cosmopolita i elegant, la sèrie SoHo 
és un disseny inspirat en un estil de 
vida urbà.

La fusta Roure Natur ressalta la 
força i el volum del marc de la porta 
SoHo i li imprimeix un caràcter 
contemporani. Els mobles alts 
i els murals tenen una alçada a 
mida per aprofitar al màxim l’espai 
d’emmagatzematge.

LA CUINA
THE KITCHEN



GARANTIA 
SEGURETAT 
SOLUCIONS

AL VOSTRE ABAST

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

IL·LUMINACIÓ

ELECTRODOMÈSTICS

CUINES I BANYS

DOMÒTICA

gea.ad

MADE IN GERMANY

CUINES CREATIVES



Les propostes per a aquest any tenen el color blanc com a 

gran protagonista pel que fa a les possibilitats cromàtiques. 

Així mateix, el binomi blanc i negre també és una de les 

alternatives que es presenten. Una curiositat és el fet que 

moltes de les propostes opten pel color gris; un color que a 

priori potser no ubicaríem en un espai com la cuina. A ban-

da d’aquests tres colors, la fusta donaria el contrapunt de 

calidesa a la manca de varietat cromàtica. Aquest material 

està present tant en el mobiliari com en els revestiments. 

En aquest sentit, cada vegada és més segur utilitzar la fusta 

ja que els tractaments als que se la sotmet fan que sigui 

perfecta per a la cuina, entre altres parts de la casa.

La cuina com a estança independent s’està convertint en 

un costum del passat. Ara se la integra sovint a la sala d’es-

tar i al menjador, convertint aquests tres espais en un de 

sol molt ampli. Aquesta és una tendència proposada pels 

dissenyadors, però per aquells que encara dubten, hi ha 

CoLorS i la cuina de transició
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TENDÈNCIES TENDÈNCIES

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



l’opció del que s’anomena cuina de trans-

ició. La unió de la cuina mitjançant una 

barra, per exemple, a la sala. No queda 

aïllada, però tampoc està completament 

oberta.

Un element, segurament importat d’al-

tres latituds, és l’illa. Aquesta part central 

on es treballa, es pot cuinar i també ren-

tar, és un dels aspectes més sol·licitats 

pels clients i els dissenyadors han posat 

una atenció especial en oferir diferents 

possibilitats en mida i materials per cons-

truir-les. L’únic entrebanc en aquest ele-

ment és l’espai. Requereix d’un mínim 

d’espai per a què sigui realment pràctica. 

Pel que fa als materials, el quars pels tau-

lells de treball esdevé una proposta segu-

ra per durabilitat, duresa i manca de po-

rositat. En aquest mateix sentit, el marbre 

torna com a superfície ideal per a la zona 

de tall i treball.
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La cuina de 
transició és un 
nou concepte 
d’espai culinari.

TENDÈNCIES TENDÈNCIES

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

jocor@jocor.ad



La necessitat 
d’ordre i eficàcia 
és la norma dels 
nous dissenys de 
complements.

De la mateixa manera que la cuina ha 

evolucionat com a espai i s’ha anat 

apropiant de l’eix central de la casa, 

fins el saló menjador, la manera com 

endrecem i guardem els elements en 

aquest espai ha estat el cavall de bata-

lla dels dissenyadors industrials.

Fer atractius elements que abans no 

tenien cap importància i ningú els hi 

prestava massa atenció, o bé al con-

trari, amagar elements que sempre 

havien estat a la vista, és del que es 

tracta ara a l’hora de dissenyar aques-

ta vessant de la cuina que afecta als 

complements, els estris i l’emmagat-

zematge.

Les darreres propostes permeten so-

bretot, a més d’amagar elements com 

la nevera, el rentavaixella, la renta-

dora, etc… aprofitar l’espai al màxim. 

Els models nous de cuina se centren 

sobretot en l’execució de mòduls, una 

manera d’adaptar qualsevol model de 

cuina a les dimensions de l’espai del 

qual es disposa. A més, al tractar-se 

de mòduls independents la ubicació 

es pot variar i, en qualsevol cas, el que 

s’aconsegueix és que tothom pugui 

personalitzar la cuina i no calgui seguir 

unes normes estrictes.

Una altra manera de presentar els 

estris que torna a estar de moda és a 

l’antiga, és a dir, penjant les olles i les 

paelles del sostre central de l’habitació 

o en un lateral.

Aquesta Primavera 2016, tornen amb 

força els estris de coure que fins ara 

veiem als museus de Cases Pairals.

ACCESSorIS

L’espai dels elements
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Quan vull encertar, penso en fred
Climatitzador AF900 i Rentadora WW9000H

Els seus tres corrents d’aire refreden de manera ràpida i eficient 
Excel·lents resultats en aigua freda



Afegeixi color a la seva cuina
A BergHOFF® hem desenvolupat bateries de cuina 
pensades per treure el màxim partit a les plaques 
d’inducció. Aconseguiràs que a l’olla hi hagi una perfecta 
distribució de la calor, sent homogènia en tota la 
superficie, a part de la gran durabilitat del recipient i evita 
danys en el vidre o l’electrònica de la placa.

Av. Santa Coloma, 87 · AD500 Andorra la Vella
T 80 83 35 · tecnic-climax@andorra.ad 
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Canvi Climàtic
El Procés d’adaptació d’Andorra al canvi climàtic, el PAACC, és l’eina amb la qual compta el Govern 

d’Andorra per encarar la problemàtica. El Pla Engega, el Renova i “Dutxa’t en temps rècord” 
són algunes de les iniciatives que s’han presentat aquests dies, i que se sumen a la 

diversitat d’accions per la protecció de l’entorn. No són les úniques, ni seran les 
darreres que es posaran en marxa per poder assentar una manera de fer les 

coses, des del sector públic i el privat, amb respecte per l’entorn natural.

Segons el 5è Informe del Grup Intergovernamental d’Experts 
sobre el Clima (GIEC) la temperatura mitjana de la Terra ha 

augmentat 0,86 graus centígrads entre l’any 1880 i el 
2012. Aquest informe afirma que en un grau de 

confiança molt elevat, un >95%, els humans 
són els responsables del canvi climàtic.

A més de 
l’augment de la 
temperatura, 
hi ha canvis en 
la quantitat 
de les 
precipitacions 
i l’època en 
la que es 
produeixen 
i fenòmens 
meteorològics 
extrems.

Segons el 
PAACC, les 
mesures 

a adoptar 
afectaran àmbits 

com ara: l’agricultura, la 
ramaderia, la biodiversitat, la 

gestió forestal, la gestió de l’aigua, 
la salut, els riscos naturals, l’energia, les 

infraestructures, la mobilitat, l’urbanisme, el 
turisme, la indústria, els serveis i el comerç. En definitiva, 

tots i cadascun dels actors presents en major o menor mesura 
en una societat moderna es veuen involucrats en aquest procés

MEDI AMBIENT
DOSSIER

El canvi climàtic ja no és una 
hipòtesi sobre la qual debatre, 
sinó una realitat que demana 
la implicació de tots els actors 
socioeconòmics del país per 
combatre’l...

tEXt: REDaccIó

El canvi climàtic ja no és una hipòtesi sobre la qual debatre, sinó una 
realitat que demana la implicació de tots els actors socioeconòmics 
del país per combatre’l. Els governs de tot el món fa temps que 
intenten establir legislacions i mesures per adaptar les societats 
als canvis inevitables que està patint el clima. Andorra es va 
adherir l’any 2011 al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el 
Canvi Climàtic, el CMNUCC. Aquest text posa de relleu les línies 
estratègiques a seguir en matèria d’adaptació, sensibilització, 
divulgació i comunicació. 
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El concepte de casa passiva és una filosofia a l’hora de construir, el que fa és aplicar el sentit comú al prendre certes 
decisions. També és una opció a l’hora de viure, ja que certs aspectes de la vida quotidiana es veuen afectats en un habitatge 

d’aquest tipus. Una casa passiva és una construcció en la qual el consum d’energia és mínim, és una llar autosuficient en 
quant al consum i a la producció d’energia. Segons estadístiques europees, la construcció és la responsable del 40% de les 

emissions d’anhídrid carbònic (CO2).

Casa passiva

Aquest concepte sostenible i 
respectuós amb el medi ambient 
el que realment fa és mirar enrere. 
Revisant com construïen les 
cases els nostres avantpassats, 
es poden trobar les claus per les 
edificacions actuals. Les cases 
pairals estan construïdes amb 
murs gruixuts de pedra que 
emmagatzemen l’escalfor durant 
el dia i eviten que s’escapi a la 
nit. L’emplaçament també és 
important, a la vessant obaga i 
encarades al sol. Si es respecten 
alguns d’aquests preceptes i 
s’utilitzen materials reciclats i 
reciclables per la construcció es 
podran obtenir unes edificacions 
més sostenibles. Certs materials 

son més adequats que altres a 
l’hora d’edificar: per exemple, 
la fusta és preferible a l’alumini, 
que és desastrós ecològicament 
parlant. N’hi ha altres que, amb les 
noves normatives ja no es poden 
utilitzar perquè eren pol·luents 
i fins i tot nocius per a la salut de 
les persones, com ara el plom de 
la pintura.  En el cas d’Andorra 
un bon aïllament és clau a causa 
de les baixes temperatures de 
l’hivern. Si d’entrada un habitatge 
no es refreda, no cal consumir 
energia per escalfar-lo, per tant 
es consumeix menys. Cada 
lloc necessita d’unes mesures 
diferents. En el cas d’Andorra, i 
segons els experts, els exemples 

de construcció sostenible s’han de 
buscar al Pirineu i a Suïssa.

Pel que fa als edificis ja construïts 
és poden transformar i rehabilitar. 
El Pla Renova del Govern preveu 
ajuts econòmics per les obres de 
rehabilitació i adequació de cons-
truccions existents, i particular-
ment per la implantació d’ener-
gies renovables. Amb aquestes 
facilitats es pot anar adequant tot 
un entorn més adequat per a dur 
un estil de vida sostenible i salu-
dable. Els estudis d’experts en la 
matèria asseguren que un habitat-
ge sostenible, a més de ser menys 
pol·luent i econòmic, és més salu-
dable per a qui l’habita.

Habitat sostenible

L’aïllament ROCKWOOL, 

és aïllant de llana de roca volcànica, 
producte natural que proporciona grans 
avantatges en un sol producte

ITR ® els reflectors de calor aïllant prima 
multicapa

Ctra de la Comella, 41 
Edifici Encorces

AD500 Andorra la Vella 
Tel. 721300 - 805920

Fax. 721301
email: msgrup@msgrup.ad

aïlla la teva casa

duRabIlITaT · PRoTeccIó conTRa el foc · confoRT acúsTIc · maTeRIals sosTenIbles · efIcIèncIa TèRmIca

MSGRUP 
empresa representant per a Andorra de:
ROCKWOOL i ITR ®
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Dels diferents aspectes afectats pel canvi climàtic, 
el sector de la construcció és un dels que rep més 

impacte, i des de diferents punts. S’ha de plantejar 
una manera de construir els edificis i les cases del 

futur amb un sentit comú aplicat a les necessitats de 
consum energètic responsable, però sense oblidar el 
benestar i el confort a l’interior de les llars. Cada cop 

més, es poden seguir exemples de construccions ja 
finalitzades i que compleixen uns patrons viables tant 

en l’ús de materials, com en l’execució. 

Cap a una 
construcció 

sostenible

Procés d’Adaptació 
d’Andorra al Canvi Climàtic 

En el sector de la construcció està 
augmentant la presència d’empre-
ses que fan de l’estalvi energètic 
l’atractiu principal de la seva activitat 
comercial. Com en el cas de les 
cases passives, la filosofia d’estalvi i 
reutilització a l’hora d’edificar, s’està 
convertint en la norma i no en una 
excepció. Aquest tipus d’empresa 
cerca elaborar projectes que a més 
de perdurar en el temps, garanteixin 
estalvi i sostenibilitat, aportin confort 
i un disseny actual. 

ANYS

1
9

6
5

-2
0

1
5

AV JOAN MARTÍ, 127 · AD200 ENCAMP 
T 731 590 · siep@andorra.ad 

www.siepandorra.com

A+++
ENERGIA

Mínim consum d’energia, màxim confort

SERRALLERIA INDUSTRIAL EL PORTUGUÈS

L’edificació eficient 
és la clau per a una 
llar sostenible i 
duradora
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La majoria d’aquestes cases tenen 
en la fusta el material principal del 
disseny, ja que es pot fer servir en 
diverses fases del procés, pot ser 
utilitzada en la construcció i també 
com a combustible per generar ener-
gia. Absorbeix i expulsa la humitat, 
el qual fa que regularitzi el medi 
ambient a l’interior. És un bon aïllant 
tant acústic com tèrmic. En aquest 
sentit, cal dir que és set vegades molt 
més eficaç que els materials utilitzats 

tradicionalment. El que es tradueix en 
un estalvi de calefacció a l’hivern i de 
aire condicionat a l’estiu. 

Si es dissenya i es conserva adequa-
dament, una construcció de fusta pot 
durar vàries generacions. 

El propòsit de l’edificació sostenible 
no és només el respecte de l’entorn i 
l’estalvi energètic, ja que aquesta ma-
nera de fer les coses va de la mà d’un 

  

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

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

Ja portem 3 anys instal·lant 

les millors finestres 
tèrmiques del mercat

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

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

www.rehau.es

Una vida 
saludable està 
lligada a una llar 
sostenible
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benestar físic saludable. S’ha de tenir 
en compte que s’intenta utilitzar pro-
ductes lliures de químics sempre que 
sigui possible. Encara que no siguin 
nombrosos, hi ha casos de persones 
afectades per malalties que tenen a 
veure amb la presència de productes 
químics nocius a la llar. 

Per obtenir la certificació de casa 
passiva cal ajustar-se a uns criteris 
bàsics que es podrien resumir en 
tres: aïllament tèrmic molt alt, her-
meticitat elevada al pas de l’aire i una 
ventilació controlada amb recupera-
ció de calor.

Amb aquests supòsits assolits, es 
pot garantir que una vivenda serà 
confortable, ecològica i eficient, i que 
tindrà un consum d’energia molt baix 
o gairebé nul. Encara que sembli una 
comparació esbojarrada, es podria 
dir que una casa passiva funciona 
com una tetera. El seu interior és 
tan hermètic que no deixa escapar 

l’escalfor que genera, per això amb 
molt poca energia es pot obtenir una 
temperatura càlida a tota la casa. 

Al voltant de la construcció soste-
nible, també s’han desenvolupat 
i transformat diferents activitats 
professionals, com ara el biointerio-
risme. Aquest concepte desenvolupa 
projectes de disseny amb mesures 
ecològiques i sostenibles, basant-se 
en l’arquitectura bioclimàtica. 
Aquesta té tot un seguit de parà-
metres, molts dels quals tenen en 
compte els tipus de construcció de 
fa uns centenars d’anys. Aleshores no 
s’edificava pensant en la protecció de 
l’entorn, sinó que les necessitats de 
l’home passaven al davant. Aquestes, 
casualment, es regien per l’estalvi, 
el que feia que fossin més respec-
tuoses i sostenibles. La filosofia de 
casa passiva s’encamina cap a aquest 
model de construcció, un concepte 
que coincideix amb les necessitats 
actuals i futures de la societat. 

ART I 
VIDRE

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

La fusta és el 
material més indicat 
en una construcció 
eficient
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De les decisions que es prenguin en el moment 
d’optar per un o altre sistema d’aïllament en una 

casa, dependrà l’estalvi energètic que tindrà i 
per tant el grau de llar sostenible amb l’entorn. 

Al mercat hi ha una bona quantitat de materials i 
sistemes, tant d’aïllament com de ventilació, que 

permeten respectar els paràmetres ecològics 
en matèria de construcció. L’impacte dels 

fenòmens meteorològics en les edificacions de 
qualsevol tipus és evident amb el pas del temps. 

En climes com ara l’andorrà, d’alta muntanya, i 
les empremtes que provoca el canvi climàtic, es 

fa necessària l’aplicació de certes pautes a l’hora 
d’edificar. També en l’adaptació i la rehabilitació 

de construccions de major o menor antiguitat. 
Els aïllaments i la ventilació són bàsics en la 

perdurabilitat i l’habitabilitat de la majoria de 
construccions, tant públiques com privades. 

MEDI AMBIENT
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Aïllament i 
estalvi 

energètic

Certs dissenys en la ventilació d’ha-
bitatges ecològics fan innecessària la 
instal·lació d’un sistema de calefacció. 
Una estanquitat correcta en murs, 
finestres, portes i altres juntes, permet 
la conservació estanca de l’escalfor i 
no fa necessari un complement per 
combatre les baixes temperatures. En 
alguns casos, es pot instal·lar una es-
tufa de llenya, per si fos necessària en 
casos excepcionals. Però el cert és que 
una espessor considerable d’aïllament 
tèrmic permet una pèrdua d’escalfor 
mínima o nul·la. 

Procés d’Adaptació 
d’Andorra al Canvi Climàtic 

Si encara 
sents els petards des de casa, 

és per que no tens 
finestres Aluplast ®

Crta. de la Comella

Polígon Industrial Encorces

de Can Nyerro · Nau 2A 

AD500 ANDORRA LA VELLA

Tels. 827 777 · 325 933

agrupsa@andorra.ad

 INSTALADOR OFICIAL

Agrupsa us desitja 
Feliç Revetlla de Sant Joan

Una llar estanca 
estalvia més 
energia
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En una construcció, portes i finestres 
serien els punts febles en matèria d’es-
tanquitat tèrmica. Són els punts de fuga 
de calor habituals si no s’han instal·lat 
adequadament o no són de bona 
qualitat. Una finestra de fusta laminada 
seria una bona opció, sempre i quan els 
materials tinguin una qualitat elevada. 
Serà molt important l’elecció correcta 
del bastiment. Normalment serà de 
fusta, PVC, fibra de vidre o metall. La 
fusta és el material que millor es com-
porta tèrmicament, però també cal un 
manteniment més important. La millor 
elecció serà la mixta, per exemple, fusta 
i alumini.  El mateix succeeix amb les 
portes, tant les que donen a l’exterior 
com les que hi ha a l’interior.

No s’ha de perdre de vista el vidre 
escollit, ja que n’hi ha de diferents tipus 
segons la ubicació de la finestra o la 
porta. El vidre doble amb cambra d’aire 
aïllant és el més indicat per millorar les 
condicions tèrmiques i acústiques dels 

espais i es pot combinar amb vidres de 
control solar, laminars i d’emissivitat 
baixa.

És important l’estanquitat de l’aire. Els 
forats o escletxes que poden haver-hi 
en l’envolvent d’una construcció poden 
provocar molts problemes, sobretot 
en els mesos més freds de l’any. Les 
corrents d’aire de l’interior a l’exterior a 

L’alumini i la 
fusta són un bon 
tàndem en portes 
i finestres

sanT JulIà de lòRIa >> T 74 20 20    //    andoRRa la Vella >> T 72 46 03    //    encamP >> T 83 06 41

• ElEvADA DurESA i rESiSTèNCiA A lA friCCió, Al rATllAT i l’AbrASió.

• GrAN TrANSPArèNCiA i ElASTiCiTAT.

• No GroGuEjA.

• rESiSTENT A ProDuCTES quíMiCS.

• rESPECTuóS AMb El MEDi AMbiENT.

 

vernissos interiors 
a l’aigua
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través d’escletxes poden facilitar la formació de condensaci-
ons. Aquestes poden causar l’aparició de patologies, com ara 
els fongs. 

Els sistemes de ventilació amb recuperació d’energia de 
doble flux garanteixen la qualitat de l’aire, aporten confort i 
estalvi energètic. En aquests casos només caldria una petita 
ajuda com, per exemple, una estufa de biomassa, de pèl·lets 
preferiblement, i un terra radiant elèctric de baix consum en 
zones com els banys. 

Al mercat hi ha sistemes de ventilació que es poden perso-
nalitzar en cada cas, segons les necessitats de cada projecte. 
No és el mateix aplicar certs criteris en una obra nova, 
que encarar la ventilació i l’aïllament en un edifici antic. En 
aquests casos les rehabilitacions incideixen sobretot en els 
canvis de finestres i portes, i en tots aquells punts per on es 
pugui escapar la calor o entrar el fred.

Dissenyar els edificis aprofitant els corrents d’aire pot ajudar 
a aconseguir un alt grau de confort de refrigeració i evitar 
l’acumulació d’humitat. A més, la qualitat salubre de l’aire a 
l’interior serà més elevada. Aquestes mesures aplicades tant 
en la construcció com en la rehabilitació d’edificis, garantiran 
estalvi energètic i qualitat de vida als habitants.

Amb una bona 
ventilació es pot 
prescindir de l’aire 
condicionat

T 722 405 · C. dE LA PLANA, S/N · Ad500 SANTA COLOMA · marmesa@andorra.ad



158 l’adv DOSSIER mEDI ambIEnt 159l’advDOSSIER mEDI ambIEnt

Calefacció Aire netAire frescRefrigeració

Zehnder Comfosystems
Sistema de ventilació  de  confort .

www.jocor.adJocor www.grupoavalco.com

Un sistema complet per a la ventilació de confort a edificis, amb un molt baix consum
d’energia, per proporcionar confort, benestar i salut.

Zehnder. sang:Layout 2 11/03/2015 12:29 Page 2

JocorGrupoaValco
www.jocor.www.grupoavalco.com

El subministrament continuat d’aire fresc en els espais interiors on passem més del 70% del nostre temps és fonamental
per a la nostra salut. Els sistemes confortables de ventilació Zehnder Comfosystems garanteixen la renovació ho-
mogènia de l’aire utilitzat per aire fresc. A més, el seu sistema de recuperació de calor garanteix l’alta eficiència en-
ergètica del sistema.

Zehnder Comfosystems afavoreix el benestar de les persones i ajuda a conservar el valor de l’immoble. I, gràcies a
la recuperació de la calor de l’aire extret, el sistema proporciona aire d’excel·lent qualitat que a més pot ser escalfat o
refrigerat prèviament segons l’estació de l’any.

La solució ideal per a un ambient interior 
confortable, saludable i energèticament eficient 

Temperatura

Substàncies contaminants
transportades en l’aire Pol·len

Soroll

Aire exterior

Aire suministrat

Aire extret

Aire expulsat
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El subministrament continuat d’aire fresc 
als espais interiors on passem més del 70% 
del temps és fonamental per a la salut. 
Els sistemes confortables de ventilació 
Zehnder comfosystems garanteixen la 
renovació homogènia de l’aire utilitzat per 
aire fresc. a més, el sistema de recuperació 
de calor garanteix l’alta eficiència energèti-
ca del sistema.

Zehnder comfosystems afavoreix el ben-
estar de les persones i ajuda a conservar el 
valor de l’immoble. I, gràcies a la recupe-
ració de la calor de l’aire extret, el sistema 
proporciona aire de qualitat excel·lent que, 
a més, pot ser escalfat o refrigerat prèvia-
ment segons l’estació de l’any.

La solució ideal per a un ambient 
interior confortable, saludable i 
energèticament eficient

Sistema de ventilació de confort
Confort, benestar i salut

JOcOR / Zehnder comfosystems

JocorGrupoaValco
www.jocor.www.grupoavalco.com

El subministrament continuat d’aire fresc en els espais interiors on passem més del 70% del nostre temps és fonamental
per a la nostra salut. Els sistemes confortables de ventilació Zehnder Comfosystems garanteixen la renovació ho-
mogènia de l’aire utilitzat per aire fresc. A més, el seu sistema de recuperació de calor garanteix l’alta eficiència en-
ergètica del sistema.

Zehnder Comfosystems afavoreix el benestar de les persones i ajuda a conservar el valor de l’immoble. I, gràcies a
la recuperació de la calor de l’aire extret, el sistema proporciona aire d’excel·lent qualitat que a més pot ser escalfat o
refrigerat prèviament segons l’estació de l’any.

La solució ideal per a un ambient interior 
confortable, saludable i energèticament eficient 

Temperatura

Substàncies contaminants
transportades en l’aire Pol·len

Soroll

Aire exterior

Aire suministrat

Aire extret

Aire expulsat
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“El sistema de 

ventilació sota 

demanda més 

eficient”

VENTILAcIó INTEL·LIGENT I SALUDAbLE

OXYGEN
el 

radiador
que 

respira
Però això hem d’aconseguir-ho al 
mateix temps que assolim els objec-
tius de temperatura i de confort als 
habitatges. El primer pas per a fer-
ho és una inversió important en I+D 
que plantegi les bases del desenvolu-
pament tecnològic del producte. 

Des d’aquest punt de vista, hi ha tres 
pilars bàsics sobre els quals se sus-
tenta l’estalvi energètic, el primer 
és reduir les necessitats tèrmiques 
dels habitatges amb aïllaments i 
tancaments de millor qualitat, això 
fa que les ràtios de potència per 
metre quadrat d’habitatge baixin 
de forma considerable a nivells que 
poden rondar els 60 W/m2. La pri-
mera conseqüència és que una sala 
tipus de 25 m2, que abans requeria 
al voltant de 3.000 W de potència 
en calefacció, actualment tan sols 
en necessita 1.500. això fa que les 
aportacions gratuïtes, com poden 
ser les entrades de llum del Sol, 
electrodomèstics o ocupants, que 
abans eren aportacions insignifi-
cants, ara cobrin una importància 
percentual molt més rellevant, fet 
que provoca que les necessitats de 
calefacció variïn molt ràpidament 
amb el pas del temps.

El segon punt sobre el qual hem de 
basar l’estalvi energètic és el sistema 
de generació de calor, ja que si ara 
tenim una càrrega tèrmica menor 

podem abordar una reducció del 
consum energètic des de dos punts 
de vista, el primer ve amb la millora 
tecnològica d’equips i calderes, que 
també està recolzat per la incorpo-
ració de sistemes nous, com la ge-
otèrmia o les piles de combustible, 
en un futur no gaire llunyà. La se-
gona és una disminució de les tem-
peratures d’impulsió que en ocasi-
ons també ve donada pel sistema de 
generació de calor.

amb totes aquestes dades arribem 
a l’emissor i, tal i com ja hem vist, 
la situació en un habitatge nou o en 
una rehabilitació ha canviat d’una 
manera considerable, no és lògic 
pensar que els emissors, que són 
els encarregats d’entregar l’energia, 
no hagin de patir també un estu-
di i metamorfosi profunds que els 
adapti a les noves exigències dels 
habitatges.

Per una banda, ens cal menys po-
tència a cada estança, el qual ens 
permet reduir les dimensions del 
radiador però, per altra banda, les 
temperatures de l’aigua tendei-
xen a baixar cada cop més, fet que 
obliga a augmentar les dimensions 
dels emissors. també han de ser 
capaços d’adaptar-se a situacions 
puntuals variables, de manera que 
només emetin la calor necessària 
en cada moment, i que en el mo-

ment en què el sistema de control 
doni l’ordre d’aturada l’emissió es 
pari immediatament, sense per-
metre sobreescalfaments de l’es-
tança.  D’aquesta manera, l’energia 
que necessitem per escalfar el propi 
emissor en les arrencades i la calor 
latent que queda a l’emissor quan el 
sistema de control ordena l’aturada 
es redueixen al mínim i, per tant, 
també ho fan l’energia consumida 
quan no és necessària o per neces-
sitats pròpies del sistema.

com a resultat general, obtenim 
una tendència necessària a emissors 
de massa molt baixa i poc contingut 
d’aigua, però amb una gran super-
fície d’intercanvi, és a dir, reduir al 
màxim la inèrcia dels sistemes per 
tenir un control el més exacte pos-
sible sobre l’emissió. 

aquesta mena d’emissions també 
es pot aprofitar d’una manera molt 
precisa, els avantatges que ens ofe-
reixen els sistemes de programació 
per al control de la temperatura 
que disposin de correcció PID. amb 
aquests sistemes PID les hores d’ar-
rencada i d’aturada s’aniran ajustant 
a les necessitats i les característiques 
concretes de l’edifici, podent estalvi-
ar una gran quantitat d’hores anuals 
d’utilització de la caldera, a més de 
tenir un control realment exacte de 
la temperatura a l’interior. 

En el moment actual, en què les noves energies experimenten una popularitat molt important, sobretot amb l’impuls 
donat per l’objectiu 20-20-20, i la crisi econòmica, l’objectiu final no només s’orienta a reduir el consum, sinó a 

disminuir el cost econòmic. 
A Jaga ho tenim molt clar, l’energia més barata és l’energia que no es consumeix.

Emissors de calefacció i estalvi 
energètic a l’habitatge modern.
L’energia més barata

bELLacER GRUP HIEmESa

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

Av. Pont de la Tosca · AD700 Escaldes-Engordany · Tel. 826 117 · Fax 826 177 · contar@grupheracles.com

Més informació a www.contar.ad

xen en residu gairebé immediatament. Donat el mate-
rial i l’ús que els donem tenen una vida molt curta, son 
lleugeres i fràgils i es poden dispersar pel medi de manera 
involuntària. El nivell de descomposició és elevat. Tot i que 
el Govern va aprovar un Reglament per al foment de l’ús 
de les bosses reutilitzables, continuen sent un problema. 
Tenim alternatives suficients a les bosses de plàstic com 

per continuar escollint-les quan fem la compra. En aquest 
sentit, hem de fixar-nos bé que els envasos que comprem 
siguin reutilitzables.

També es pot reduir comprant d’una altra manera. Per 
exemple, adquirir un producte en major quantitat ja que a 
la llarga estarem consumin menys envasos.

Reciclant es 
pot donar una 
segona vida als 
materials

MEDI AMBIENT
DOSSIER

La regla de les tres “R”
Procés d’Adaptació d’Andorra al Canvi Climàtic 

Segons el Pla Nacional de Residus 2012-2016, l’any 
2010 a Andorra cada habitant generava 771 Kg de 

residus, el que serien 2,11 kg per persona i dia. Si es 
tenen en compte les dades europees (524 Kg) i de més 
a prop, com ara Catalunya (558 Kg), encara s’està lluny 

d’assolir uns resultats acceptables en la matèria. Son 
molts els àmbits que requereixen una atenció especial 

en matèria de tria i eliminació, o preferiblement 
reciclatge de materials. El PNR ja preveu quin tipus 

d’intervenció cal tenir en compte segons els casos i és 
necessari seguir aquestes directrius per tal de poder 

tenir una societat en un entorn sostenible. Un bon 
inici és tenir en compte la regla de les tres R: “Reduir, 

reutilitzar i reciclar”. Hem d’aplicar les diferents 
normes que ens aconsellen a la regla de les tres R en 

tots els àmbits en els quals ens trobem, no només 
a casa. Aquesta filosofia s’ha d’extrapolar al nostre 

lloc de treball, sigui quin sigui, i a les escoles també. 
Aquest és precisament un focus important en el que 

s’ha d’incidir, ja que la educació és l’arma més eficient 
en la lluita contra el canvi climàtic. Instruir als menuts 

en una filosofia sostenible i eficient, assegurarà que en 
un futur apliquin els principis sense cap esforç, gestos 

que ara poden semblar extraordinaris formaran part 
del dia a dia. 

La regla de les tres R que esmentà-
vem al titular és un conjunt d’hàbits 
molt senzills, basats principalment 
en el sentit comú a l’hora de con-
sumir. El primer pas a donar és la 
reducció del nivell de consum de ma-
tèries primeres i energia. Les bosses 
de plàstic de la compra, per exemple, 
en fem un ús abusiu, i es convertei-
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La tecnologia aplicada a les depuradores 
de Canillo i del Pas de la Casa consisteix 
en un tractament fisicoquímic previ a un 
sistema de biofiltració, mentre que a la 
depuradora de La Massana hi trobem un 
sistema convencional de fangs actius. En 
qualsevol dels casos sempre hi ha una fase 
preliminar, anomenada pretractament, en 
la qual es retira tota la matèria grollera que 
arrossega l’aigua mitjançant un sistema de 
reixes. Filtrada l’aigua, el tractament pos-
terior que rep fins a aconseguir la qualitat 

requerida dependrà del tipus de tecnolo-
gia aplicada.

En el cas de la depuració per biofiltració (EDAR 
Pas de la Casa i EDAR Canillo), el creixement 
dels microorganismes encarregats de l’elimi-
nació carbonosa i nitrogenada té lloc sobre 
material granular filtrant, que es troba diposi-
tat en grans dipòsits cilíndrics per on hi circula 
l’aigua bruta i s’hi aporta una font externa d’ai-
re. El creixement bacterià que té lloc sobre el 
material filtrant s’anomena biopel·lícula.

En el cas de la depuració mitjançant fangs 
actius (EDAR La Massana), els microorga-
nismes encarregats de l’eliminació de la 
càrrega contaminant, a diferència del cas 
anterior, es troben en suspensió. El procés 
de depuració té lloc a l’interior de grans 
basses rectangulars amb aportació d’aire. 
El creixement bacterià comporta la for-
mació d’unes partícules macroscòpiques, 
visibles a ull nu, anomenades flocs. La 
massa de flocs és el que es coneix com a 
fangs actius.

Rendiments de depuració Elevats
Les depuradores del Pas de la Casa, Canillo i la Massana, tenen alts rendiments de depuració, obtenint una aigua 
depurada de molt bona qualitat. La clau de l’èxit radica en el dimensionament òptim de les EDAR’s, propietat del Govern 
d’Andorra, i en una gestió altament eficient a càrrec de la UTE Oms-Sacede – Streich – Tecnisa, amb una inversió important 
tant tècnica, com econòmica, i de recursos humans, aquesta darrera caracteritzada per disposar de personal altament 
motivat, fent possible assolir un grau excel·lent de conservació i funcionament de les instal·lacions.

MEDI AMBIENT
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UTE EDARS NORD 

DEPURADORA ANYÓS 

DEPURADORA CANILLO

DEPURADORA PAS DE LA CASA

EDAR’S NORD, DEpuRADORES

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

Tel. (376) 801 020 - Fax (376) 869 172
revanosa@grupheracles.com
www.revanosa.ad

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL
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Si ja s’ha reduït, el pas següent ha de ser reutilitzar. La socie-
tat consumista actual continua posant-nos al davant dels ulls 
productes que pensem que necessitem, però en realitat el 
més assenyat seria donar un segon cop d’ull a moltes de les 
coses que decidim llençar. 

S’ha de procurar comprar productes de llarga durada. La 
reparació si és possible dels electrodomèstics o qualsevol 
aparell també és aconsellable. A més de les bosses, els pots, 
les caixes, etc. poden tenir més utilitzacions que les que els hi 
adjudiquem a priori. Els envasos tipus bric, per exemple, es 
poden fer servir per congelar àpats cuinats. 

A l’hora de reciclar el que cal fer en primer lloc i de manera 
acurada és la separació. Sense una bona separació difícil-
ment hi haurà un bon reciclatge dels envasos. Procurar-nos 
un espai fix on anem dipositant aquests residus també és 
important. En el cas de tenir un jardí o una terrassa, podem 
aprofitar per fer compost. D’aquesta manera, tenim d’adob 
orgànic per a les plantes, a través de les restes de menjar o de 
fulles i branques mortes.

A través de la manipulació o un procés de transformació es 
pot donar vida a un producte o objecte que semblava que 
havia arribat al final de la vida útil. 

Hi ha tres vies principals de recollida de residus, tot depenent 
de l’origen. Els contenidors del carrer: els de color verd on po-
drem dipositar les restes de vidre, els de color blau destinats 
al paper i al cartró; i els grocs per als envasos metàl·lics, de 
plàstic i els brics. En segon lloc ens trobem les deixalleries: 
instal·lacions on es recullen la resta de residus que no es 
poden dipositar als contenidors de carrer. En aquest cas 
es poden incloure els aparells elèctrics, com ara els equips 
informàtics, electrodomèstics, etc...). També en aquest grup 
entren les restes de productes utilitzats en el comerç, la 
indústria i l’hoteleria, com ara pintures, líquids de neteja, dis-
solvents, pesticides, o els tubs fluorescents. En el tercer lloc 
hi ha les empreses o entitats autoritzades a recollir materials 
com ara la ferralla o les bateries.        // EL GovERn 

És important 
consumir productes 
en envasos 
grans
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Aquesta és l’opinió del Ministre d’Administració Pública, Transports i 
Telecomunicacions, Jordi Alcobé Font, en una conversa amb l’Art de Viure 
sobre el Pla Engega 2016. Aquest projecte, que va entrar en vigor el 14 d’abril 
passat, des d’aleshores ha rebut 7 sol·licituds d’ajut. El Govern ha signat 
una quinzena de convenis previs amb el mateix nombre de concessionaris 
de vehicles o punts de venda de cotxes. Aquests acords són necessaris 
per poder desenvolupar la col·laboració entre administració i venedors en 
matèria de mobilitat elèctrica. 

MEDI AMBIENT
DOSSIER

Cap a un 
parc mòbil 
sostenible

Entrevista amb el Ministre 
d’Administració Pública, Transport i 

Telecomunicacions d’Andorra 
PER REDaccIó · FOtOS: aLbERtO LOREnZO

“És una aposta que pot 
situar Andorra a les primeres 
posicions del rànquing mundial 
de mobilitat elèctrica”
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DOSSIER banYS
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El Pla Engega 2016 és un projecte que també afecta al Mi-
nisteri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, quin és 
l’objectiu principal del pla? 

És un projecte amb vocació de país, que vol fomentar l’ús dels 
vehicles elèctrics a l’interior d’Andorra. Que el nom del Principat 
soni com a estat bolcat en aquesta tecnologia també seria de-
sitjable. Creiem que es una tecnologia innovadora sostenible, 
que és respectuosa amb el medi ambient, molt més que els 
mitjans de transport actuals. 

Pel ministre de transports, les característiques d’Andorra en 
quant a tipus de trànsit rodat fan que sigui factible que les pri-
meres opcions pel conductor andorrà a l’hora de comprar un 
medi de transport, siguin el vehicle elèctric o l’híbrid endollable. 
A més, les ajudes que l’executiu ha previst en aquest sentit in-
tenten equilibrar la diferència de preu que hi ha entre un vehicle 
convencional i un de sostenible. Així doncs, la partida d’un milió 
d’euros prevista en ¾ parts està destinada als cotxes elèctrics 
o híbrids endollables, i per primer cop també es podran bene-
ficiar els compradors de vehicles nous i els que adquireixen un 
vehicle d’ocasió fabricat a partir de l’any 2013. La resta de la par-
tida econòmica està destinada al desballestament de vehicles 
de més de quinze anys. 
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S’han deixat sentir les conseqüències 
de les accions governamentals en ma-
tèria d’ajuts pel desballestament d’anys 
anteriors?

Hem seguit la tendència positiva dels 
anys 2014 i 2015 en la que s’ha pogut eli-
minar 500 vehicles antics de la circulació. 
Es tracta de cotxes més contaminants i, 
per tant, més insegurs. A més de tenir una 
incidència negativa en la imatge que An-
dorra projecta a l’exterior en matèria de 
medi ambient. Enguany hem decidit que 
es donaran ajuts per vehicles de més de 
15 anys. Considerem que a nivell de parc 
mòbil al país encara hi ha una concen-
tració molt gran de cotxes molt antics. Es 
donen ajuts de 1.500 € si compres un tu-
risme eficient de menys de 120 mg de CO2 
i es desballesta l’antic de més de 15 anys. 

Tenim el marc legal que necessitem per 
poder aplicar el Pla Engega 2016? 

Sí, el tenim, perquè es van eliminar les 
barreres que hi havia per poder introdu-
ir el vehicle elèctric a Andorra. Barreres 
com ara les que podien sorgir en matèria 
de matriculació o bé per la instal·lació 
de carregadors en aparcaments parti-
culars. Que no hi hagués cap comunitat 
de propietaris que s’hi oposés. A més de 
tenir en compte un aspecte tant impor-
tant com el legislatiu hi ha els aspectes 
pràctics. La mobilitat elèctrica afecta 
a molts sectors de la societat a més de 
l’administració pública. Cal recordar que 

un projecte d’aquest tipus l’executiu no el 
podria dur a terme tot sol. No pot donar 
ajudes i canviar lleis si la resta d’agents 
afectats no col·laboren. Per això a l’oc-
tubre del 2015 es va signar un conveni 
marc de col·laboració entre les admi-
nistracions públiques i el sector privat. 
En aquest sentit, parlem dels concessio-
naris o punts de venda de vehicles i de 
l’Automòbil Club d’Andorra, entre altres.

Quin seria el país en el que Andorra s’ha 
fixat com a exemple en matèria de mo-
bilitat elèctrica i d’híbrids endollables? 

L’exemple de referència mundial és sen-
se cap dubte Noruega. És un país en el 
qual crec que, actualment, un de cada 
tres vehicles matriculats nous és elèc-
tric o híbrid endollable. És una excepció 
mundial, perquè el següent país ja és 
Holanda amb un 5% o 6% de matricu-
lacions i després ve França amb als vol-
tants d’1%. Per tant, l’exemple a seguir 
és Noruega i pensem que Andorra té 
unes condicions i característiques prò-
pies per a poder seguir una política de 
mobilitat elèctrica. Segurament, en els 
propers anys no arribarem a les xifres 
de Noruega. És impossible perquè ells 
van començar fa molt temps i els avan-
tatges fiscals són molt importants. Però, 
a Andorra el que estem oferint amb el 
Pla Engega 2016 són uns ajuts econò-
mics dels més agosarats que es poden 
trobar en aquesta matèria als països 
del nostre entorn. 

Es donen ajuts de 1.500€ 
si compres un turisme 
eficient de menys de 
120 mg de CO2 i es 
desballesta l’antic de 
més de 15 anys. 

DOSSIER mEDI ambIEnt
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L’acord estableix quin paper juga cadascú pel desenvolupa-
ment satisfactori del projecte. Quin creu que ha de ser el rol 
de l’executiu?

Entre altres, el rol del sector públic ha de ser exemplaritzant. 
El Govern s’ha compromès a adquirir 5 vehicles elèctrics en 3 
anys. Ja n’ha comprat un, concretament una furgoneta. Apro-
fito per dir que els vehicles d’aquest tipus poden tenir un ús molt 
adequat, també a nivell comercial. També és interessant, a 
banda de respectuós amb el medi ambient, l’ús de furgonetes 
elèctriques per a empresa. No s’ha de pensar només en els ve-
hicles elèctrics com a ús particular. Sinó que el cotxe elèctric 
també és un vehicle d’empresa.

S’ha de tenir en compte que la flota de parc mòbil del Govern 
consta d’uns 400 vehicles. D’aquests, molts, com ara els del 
Cos de Policia o Bombers, tenen vehicles que per les seves ca-
racterístiques i l’ús que se’ls hi dóna, pel moment no podran ser 
substituïts per un d’elèctric. El que no es descarta és que, per 
exemple, en els casos dels nuncis o els inspectors se’ls pugui 
dotar de vehicles elèctrics per desplaçar-se en l’exercici de les 
seves funcions.

Un dels aspectes que els usuaris es plantegen és el dels carre-
gadors. El Pla Engega 2016, a banda del suport econòmic que 
aporta, també contempla la instal·lació gratuïta dels carrega-
dors als estacionaments dels domicilis dels particulars. Aquest 
aspecte està resolt.

El que ha de quedar clar és que els vehicles elèctrics particulars 
s’han de carregar als pàrquings privats, durant la nit per exem-
ple. Com si es tractés d’un telèfon mòbil, es carrega a casa i du-
rant el dia s’utilitza. A la via pública hi haurà carregadors d’emer-
gència, d’utilització puntual. L’objectiu no és que s’utilitzint amb 
regularitat sinó en cas d’emergència. O bé en els casos de ser 
transports vinguts de l’exterior, com podria ser un turista. N’hi 
haurà suficients, hi haurà carregadors molt ràpids que carrega-
ran en menys de mitja hora. D’aquests n’hi haurà un a Sant Julià 
de Lòria i un a Escaldes-Engordany. Hi haurà uns 9 o 10 car-
regadors ràpids i, finalment, la resta de càrrega més lenta. En 
conjunt hi haurà una xarxa de carregadors suficient a tot el país. 

A més de les ajudes econòmiques i els avantatges que 
suposa el Pla, quines altres accions prepara l’executiu en 
aquest àmbit? 

Volem integrar tot un paquet de mesures al voltant de la mo-
bilitat sostenible i això inclou el transport particular, el públic 
més sostenible i avançat tecnològicament i una nova xarxa de 
bicicletes elèctriques dins el país. És veritat que dins el plec de 
condicions del Transport públic que entrarem a licitació les pro-
peres setmanes premiem amb millor puntuació les empreses 
que proposin projectes que incloguin vehicles més eficients o 
elèctrics.

Les característiques d’Andorra en 
quant a tipus de trànsit rodat fan 
que sigui factible que les primeres 
opcions pel conductor andorrà 
a l’hora de comprar un medi de 
transport, siguin el vehicle elèctric 
o l’híbrid endollable.

174 l’adv DOSSIER mEDI ambIEnt
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Parlant concretament de transport pú-
blic, en quin moment ens trobem?
        
És cert que els autobusos elèctrics funci-
onen molt bé quan els trajectes són ur-
bans, quan hi ha moltes parades, perquè 
en el moment d’aturar-se, el vehicle ja 
carrega bateria i amb la frenada tam-
bé. El transport públic entre parròquies o 
interurbà és menys efi cient perquè con-
sumeix més i s’aprofi ta menys l’energia 
elèctrica de la que disposa el vehicle. Ja 
hi ha un autobús elèctric que fa la línia 
Sant Julià de Lòria-Andorra la Vella. S’ha 
de felicitar la iniciativa, perquè va ser una 
aposta d’una empresa privada del país i 
amb una línia que és viable plantejar-ho 
en altres trajectes. Seria molt menys vi-
able en parròquies altes. La tecnologia 
aquí no ha arribat encara per poder tenir 
autobusos elèctrics preparats pels pen-
dents que hi ha en una geografi a com 
l’andorrana. Encara que no ho sembli, al 
baixar, la bateria es pot carregar massa, 
i després s’ha d’alliberar l’energia que ha 
acumulat. És cert que la línia òptima per 
provar aquesta tecnologia és la de Sant 
Julià de Lòria-Andorra la Vella. 

Si consultem un mapa d’Europa sobre 
mobilitat elèctrica, es pot veure que 
dels Pirineus en amunt no ha d’ha-
ver-hi problema per desplaçar-se amb 
aquest tipus de transport, però la cosa 
canvia cap avall. No és un handicap, 
sobretot de cara als empresaris que 
necessiten d’aquesta ruta pel desen-
volupament de l’activitat comercial? 

Actualment encara no existeix un vehi-
cle elèctric “pur” que tingui autonomia 

sufi cient per fer el trajecte Andorra-Bar-
celona. El viatge no és tan atractiu si en 
un trajecte així s’ha de parar mitja hora, 
que és el temps de càrrega més ràpid, 
per tornar a carregar el vehicle. Hauria 
de ser un híbrid endollable o un elèctric 
de gamma molt alta. Tecnològicament, 
el sector evoluciona molt ràpidament. Hi 
ha marques que ja han manifestat la vo-
luntat de tenir un  vehicle d’un cost apro-
ximat de 30.000 € i 300 km d’autonomia 
en molts pocs anys,  que permetria anar 
a Barcelona amb tot tranquil·litat. Això 
va molt ràpid. Diuen que cada 5 anys es 
duplica l’autonomia, i es divideix per dos 
el temps de càrrega, el preu també es 
divideix per dos. Per tant, és un mercat 
molt evolutiu i en el que Andorra entra en 
el moment adequat. No fer-ho ara se-
ria perdre la possibilitat de pujar al tren 
d’aquest projecte de caràcter global.

Les mesures actuals i futures en mobi-
litat elèctrica, a més d’un caràcter glo-
bal com vosté diu són també part del 
Procés d’Adaptació d’Andorra al Canvi 
Climàtic?

Tot això arriba al mateix objectiu mar-
cat per la COP 21, que ja va preveure les 
mesures per anar en aquesta direcció i 
estem alineats completament amb això. 
Quants més vehicles efi cients i elèctrics i 
híbrids endollables hi hagi, o la gent uti-
litzi el transport públic, menys contami-
nació hi haurà i per tant, és una mesura 
que incideix en el nostre entorn, el medi 
ambient i la qualitat de vida. Són mesu-
res que cal promocionar i implantar. 

Els ajuts que l’executiu dóna quan un 
comprador adquereix un vehicle elèctric 
o híbrid endollable és de 8.000 € i 1.000 
€ per part del concessionari, per tant és 
un ajut total de 9.000 €. En el cas de les 
furgonetes i camionetes són 10.000 € 
de l’executiu i 1.000 € del venedor. Fi-
nalment, les motocicletes reben un ajut 
del Govern de 2.000€ als quals se sumen 
200 € per part del punt de venda. A més 
dels ajuts econòmics i de la instal·lació 
gratuïta dels carregadors, els usuaris dels 
vehicles elèctrics tindran zones d’aparca-
ments específi ques i podran circular pel 
carril bus, entre altres. Això pel que fa a 
la mobilitat elèctrica, els ajuts pel desba-
llestament de vehicles de més de 15 anys, 
són de 750 € de l’administració pública  i 
750 € per part del concessionari, el que 
fa un total de 1.500€.

És una mesura que incideix 
en el nostre entorn, el 
medi ambient i la qualitat 
de vida. Són mesures 
que cal promocionar i 
implantar. 

L’art surt 
de la galeriaL’art surt L’art surt L’art surt L’art surt L’art surt L’art surt L’art surt L’art surt L’art surt 
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Els 80 gravats de Los desastres de la 
Guerra de Francisco de Goya, una pri-
mera edició que va aconseguir publicar 
el fill de l’artista a l’any 1863, són, segons 
Blas Gòmez, una mostra de l’inici de la 
pintura moderna. El col·leccionista con-
sidera que la utilització que fa el pintor 
espanyol de l’art per denunciar les in-
justícies de l’època està relacionada 

L’art surt de la  galeria
GAleRiA d’ART AReTé / escAldes-enGoRdAny

la nova galeria d’art Art Areté ha obert les portes aquesta primavera amb 
un bon tast del que serà la línia de treball futura. Una proposta ambiciosa 
i original que té a l’street art com a fil conductor principal del tipus d’art 
que volen potenciar. la isabel Rodríguez Ferrer, empresària escaldenca, 

sempre s’havia sentit atreta pel món de l’art i obrir una galeria; era un anhel que finalment s’ha 
vist complert quan el pintor i col·leccionista d’art Blas Gómez s’ha creuat al seu camí. d’aquesta 
manera, s’ha format aquest tàndem que té com a objectiu principal apropar el món de l’street art 
al públic andorrà, al mateix temps que se’l fa interactuar pedagògicament amb els més joves. Una 
alternativa original i trencadora, ja que aquest tipus d’expressió artística ha estat poc valorada 
durant molt de temps i encara avui alguns artistes són considerats poc més que delinqüents que 
«embruten» els espais públics. 

El Dalí va ser l’estrella a la 
retrospectiva que el Centre Georges 

Pompidou de Paris va dedicar al 
pintor català a l’any 2012
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Blek le Rat · Rat, 2012 · Mixta sobre llenç · 65X54 cm

amb l’esperit contestatari i inconformista de l’street art. Els res-
ponsables de la galeria s’han decidit per aquest tipus d’art, per-
què consideren que és el que està més vinculat amb la societat 
i el món actual. Creuen que el missatge passa ràpid de l’autor a 
l’espectador, pel tipus de llenguatge visual que utilitza, molt pro-
per precisament al disseny gràfic. Cal tenir en compte que no es 
tracta solament d’un expressió plàstica, sinó que està associat a 
tota una filosofia de vida que inclou: la moda, la música, el cine-
ma i té com a esports emblemàtics l’snowboard i tot l’univers al 
voltant de l’skateboard. 

L’interès pedagògic de l’equip de l’Areté els porta a contactar amb 
escoles i autoritats educatives, ja que consideren que la proposta 
pot ser interessant per als més joves i que, amb l’street art, serà 
més senzill despertar-los interès pel món de l’art.

La galerista Isabel Rodríguez ha avançat que estan en converses 
amb el Comú d’Escaldes-Engordany, concretament amb la Còn-
sol Trini Marín, per estudiar la possibilitat de col·laborar plegats.  
L’entitat els hi podria cedir algun espai o els podria ajudar a trobar 
algun mur on poder «actuar». La intenció és poder realitzar una 
exposició a la galeria i que el mateix autor o autors facin una inter-
venció al carrer, simultàniament si és possible. La intenció és recu-

Sixeart · Sense títol, 2015  ·  Acrílic sobre llenç · 162X130 cm

>>> Los Desastres de la Guerra, són un bon reclam que 
poden aprofitar els alumnes del país per visitar la galeria i 

iniciar-se en el món de l’art

L’street art 
està connectat 
a la societat 
actual
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Keith Haring · Sense títol, 1989 · Rotulador sobre paper · 40x40 cm

Obey · Woman records, 2004 · Mixta sobre paper · 61X46 cm

perar tots aquells espais arquitectònics 
menyspreats pels projectes urbanístics, 
i recuperar-los, donar-los una segona 
oportunitat a través de l’street art. 

El primer nom en aquesta llista és Sixe-
art que, per problemes d’agenda, enca-
ra no ha pogut concretar la seva presèn-
cia. Pel moment es pot contemplar una 
obra de l’any passat. A més, es poden 
veure un autoretrat de Baskiat, un Keith 
Haring, una obra de Shepard Fairey, àlies 

Obey i una vinyeta de Blek le Rat.

Gòmez afirma que l’Arte Povera està di-
rectament relacionat amb l’art de carrer 
i que tenen previst fer una retrospectiva 
d’Antoni Tàpies, un dels precursors.

El petit conjunt de Miró mereix un apart, 
que seria la part d’inversió amb la qual 
compta la galeria perquè, com comenta 
Blas Gòmez, cal inversió per poder po-
tenciar tota la vessant de l’street art que 

volen engegar amb actuacions a l’exte-
rior, exposicions, les possibles visites 
d’escoles i altres projectes. 3 obres de 
Miró de les de primera línea: Homenat-
ge a la música, de 1959, Dona i ocell, de 
1960, i un esbós de l’obra Pagès català 
en rebel·lia, que va estar exposada amb 
el Guernica de Picasso el 1937 al pavelló 
espanyol.  

Dins una altra sala hi trobem un Dalí. 
Twist en el estudio de Velàzquez, home-

natge del geni de Figueres al pintor es-
panyol, de 1962. Aquest oli és especial,  
fins i tot en la posada en escena, ja que 
és important el joc de llums que provoca 
un efecte òptic de moviment al dibuix. 

Cal esmentar que totes les obres són 
del fons personal del col·leccionista i 
soci en l’aventura d’Areté de la Isabel 
Rodríguez, Blas Gómez. 

Pedagogia 
i art conectat 
amb el món 
real
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Miquel Arnal 
la presència de l’exposició fotogràfica de 
Miquel Arnal a la galeria deco-Art Gallery, 
és un d’aquells luxes rars que ens ofereix 
el panorama cultural andorrà. el treball 

d’Arnal, ve avalat per una trajectòria extensa en el món de la 
fotografia. Ha fet treballs a nivell comercial i en el sector de la moda, 
que ha alternat amb la vessant creativa d’aquest art. Precisament, 
les quatre series del dAG mostren l’interès que Miquel Arnal ha 
manifestat per dos conceptes: el cos humà i l’ús de l’entorn i l’espai 
per part dels humans. Tot i no ser imatges realitzades recentment, 
el rerefons que mostren continua vigent.

TEXT: SÍLVIA MESTRE COY · FOTOS: MIQUEL ARNAL

QUIQUE LTW I >>>
©MiqueL ARNAL

>> SCULPTURE I
©MiqueL ARNAL
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Iniciat en el mon de la fotografia als 
16 anys i barceloní del barri del Ra-
val, no sorprèn que les imatges de 
l’Ocaña, personatge underground 
de la època franquista espanyola, 
siguin seves. La qualitat de la feina 
com a fotògraf comercial la comple-
ta amb la vessant creativa i l’estudi 
que fa del cos humà en sèries com 
SCULPTURE i ANIMAL. En la primera 
sèrie, i inspirat en els dibuixos d’ana-
tomia de Da Vinci, ens mostra el cos 
d’una dona africana jove, amb qui la 
genètica ha estat generosa. Són fo-
tografies sense retocar, en les quals 

la musculatura del cos atrapa la llum 
i dibuixa de manera natural la seva 
forma. La segona, ANIMAL, ens par-
la de l’animalitat que l’home porta 
a dins, i de la que infructuosament 
intenta fugir. La recerca d’una sofis-
ticació que intenta amagar l’animal 
que en realitat és l’home. 

La tercera de la sèrie de fotografies 
present al DAG és TRANSFORMER. 
Arnal cercava una persona que es-
tigués tatuada i finalment va trobar 
a aquest jove. Tatuat a gairebé el 
90% del cos pels millors tatuadors 

el cos humà és 
un dels objectes 
d’estudi d’Arnal

>> SCULPTURE X 
©MiqueL ARNAL
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del món. Pel propòsit de l’obra, a 
l’artista no li servia qualsevol ja que, 
segons ell, a més de la part visual, 
la imatge ha de tenir informació al 
darrere. 

La quarta sèrie, que per la temàtica 
es podria desmarcar de la resta, és 
URBES. La relació que els humans te-
nen amb l’espai i sobretot l’ús que en 
fan, és un altre dels temes d’investi-
gació d’Arnal. Concretament, aques-
ta sèrie li va començar a prendre 
forma al cap en un viatge a la ciutat 
nord-americana de Houston, Texas. 
Allà va veure una ciutat fantasma, 
en la qual rics magnats del petroli, 
havien competit entre ells, cons-
truint gratacels cada cop més alts. 
El resultat era un nucli urbà immens, 

ple de ciment, però en realitat buit, 
sense ànima. Aquest concepte el va 
atrapar i va decidir intentar copsar 
aquesta sensació en les imatges 
d’URBES.

A nivell tècnic, les fotografies les 
va fer amb  càmeres de mig format, 
amb pel·lícula i sense retocar. La 
seva obra ha estat present en grans 
certàmens de prestigi internacional 
i ha estat premiat en diverses oca-
sions.

Miquel Arnal, a banda de la fotogra-
fia comercial i els treballs creatius, 
també s’ha dedicat a la docència. 
Actualment és professor de l’escola 
IDEP a Barcelona i també imparteix 
tallers i seminaris. 

> ANIMAL X
©MiqueL ARNAL

ANIMAL I >>>
©MiqueL ARNAL
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star Wars és molt més que un grapat de pel·lícules amb èxit de taquilla, 

tot i que als inicis els crítics no van ser molt amables amb el creador, 

George lucas, després s’han rendit a l’evidència. lucas va crear un 

món on el bé i el mal s’enfronten, sí, però també es complementen i no 

poden existir l’un sense l’altre. la figura del pare que lluita contra el fill, 

es repeteix al llarg de tota la història de la saga fílmica. les referències 

religioses, les crisis de fe, les lluites de poder i territorials són un reflex 

del món en què vivim, i com en altres històries, sovint el costat fosc 

ens resulta molt més atractiu que la figura de l’heroi.

PeR RedAcciÓ ·  FoTos: oscAR llAURAdÓ / cAee

eXPosiciÓ UniveRs sTAR WARs / cenTRe d’ART d’escAldes-enGoRdAny

que la força t’acompanyi

ART 191

La mostra 
atrapa als 
visitants 
en l’univers 
Star Wars, 
capaç d’unir 
generacions 
d’una mateixa 
família

Milers de persones han visitat la 
mostra presentada pel Centre d’Art 
d’Escaldes-Engordany. Una xifra que 
ha sorprès als responsables del CAEE. 
Sabien que l’exposició interessaria 
però potser no als nivells que ho ha 
fet. Les peces que es mostren són 
rèpliques exactes dels personatges, 
les naus i les armes del film. Entre 
altres, hi ha joguines originals dels 
anys vuitanta. Una d’elles és un 
magnífic Falcó mil·lenari adquirit 
originàriament com a joguina. També 
hi ha ninots de tots els personatges 
de la saga: la Princesa Leia, Luke 
Skywalker, Han Solo, Darth Vader, 
Chewbacca... una mostra d’aquest 
univers tant proper de molta gent; de 
moltes famílies. 

Pares, fills i fins i tot néts (sense 
distinció de sexes) han pogut anar 
al cinema i veure el setè film de 
la saga de Lucas. S’ha generat un 
debat sobre si els nous personatges 
responen a les expectatives 
generades per una història que ja no 
és propietat de Lucas, és universal i 
pertany als milions de seguidors que 
té a tot el planeta. De fet, totes les 
peces de l’exposició són una petita 
mostra d’un col·leccionista particular 
d’Andorra. Aquest és un altre dels 
atractius que té aquesta mostra, 
ja que un particular ha accedit a 
cedir aquests objectes valuosos 
per a compartir amb altres el que 
segurament és quelcom més que 
una afició. 

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



192 l’adv 193l’advART

Deixa’l guanyar, 
no convé irritar a un wookiee. 
HAN SoLo

Agggrruuummmrrrrtggg! 
CHeWbACCA 

T’equivoques. La Força és poderosa en 
la meva família... El meu pare la té, jo la 
tinc, i la meva germana... Sí Leia, ets tu.
Luke SkyWALkeR

Que algú em tregui aquesta catifa peluda 
amb potes del meu camí.
LA PRiNCeSA LeiA

Concentra’t en el moment, 
sent, no pensis. 
qui-GoN JiNN 

La por és el camí cap al Costat Obscur, la por porta a la ira, 
la ira porta a l’odi, l’odi porta al sofriment.
yodA

192 l’adv 193l’adv
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No s’ofusqui amb aquest terror 
tecnològic que ha construït. La possibilitat de 
destruir un planeta és quelcom insignificant 
comparat amb el poder de la Força. 
dARtH VAdeR 

194 l’adv 195l’adv
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> MAITE LUQUE. MUSEU CASA RULL  ©PeP AGuAReL·LeS > MUSEU dEL CòMIC. MONTSE ALTIMIRAS ©MoNtSe ALtiMiRAS

> MUSEU CASA RULL. 
NEUS MOLA
©PeP AGuAReL·LeS

MUseUs d’AndoRRA

Una altra mirada 
és possible 

Gràcies a la majoria de museus d’Andorra, podem saber com vivien els 
ciutadans del país fa uns segles, i com era el dia a dia d’una societat i d’un 
entorn força dur i auster. el paper de la dona ha canviat molt des d’aquella 
època, i el rol que tenen actualment no té res a veure amb el d’aquells anys. 
Ara les dones estan presents en tots els àmbits del teixit social, però encara hi 
ha certs aspectes de la seva presència que inciten al debat. laboratori 376, és 
el responsable d’aquest projecte que, amb la recerca d’estereotips de gènere 
dins l’espai museogràfic andorrà i el col·lectiu d’artistes seleccionats, ha donat 
forma a una investigació des de diferents àmbits que ha culminat en el projecte 
“Una altra mirada és possible”. 11 artistes a 8 museus i un públic nombrós 
que durant 3 mesos, del 5 de març al 5 de juny, va poder viure l’experiència 
museogràfica des d’un prisma diferent i extreure conclusions pròpies.

TeXT: RedAcciÓ · FoTos: PeP AGUARel·les & MonTse AlTiMiRAs
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Amb intervencions en espais concrets 
de diferents museus, els artistes de 
Laboratori 376, han posat a disposició 
de l’espectador tot un seguit d’eines 
per poder ser conscients del passat de 
la societat andorrana i del paper que la 
dona hi ha jugat. Els artistes han detectat 
els estereotips de gènere que la nostra 
memòria col·lectiva com a societat 
donava per vàlids; no es posaven en 
dubte ni es qüestionaven. Actualment 
però i gràcies al projecte, certs aspectes 
del rol femení en el dia a dia del passat, 
reflectit en aquests 8 museus, sobresurt 
i destaca. La intenció de Laboratori 376, 
és que l’espectador sigui conscient d’una 

realitat i que hi hagi un aprenentatge, 
per evitar que en un futur algunes 
postures es repeteixin. A més, el grup 
d’artistes fa unes visites guiades els 
caps de setmana, apropant el projecte a 
l’espectador i facilitant-ne la comprensió 
i interpretació.

Els artistes que han intervingut son: Eve 
Ariza, Samantha Bosque, Emmanuelle 
Besnard-Savin, iO Casino, Neus Mola, 
Maite Luque Estalés, Alfons Valdés, 
Montserrat Altimiras, Itziar Badenas, 

>> EVE ARIZA · MUSEU dEL TABAC
©MoNtSe ALtiMiRAS

> SUSANA FERRAN · MUSEU d’ARENY PLANdOLIT 
©MoNtSe ALtiMiRAS
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Susanna Herrador i Susanna Ferran 
Vila. I els museus escollits com a 
escenaris són: el Museu del Tabac 
de Sant Julià de Lòria, el Museu de 
l’Electricitat d’Encamp, el Museu 
del Còmic de La Massana, el Museu 
Nacional de l’Automòbil d’Encamp, el 
Museu Casa Rull de Sispony, La Farga 
Rossell-Centre d’interpretació del 

ferro a La Massana, el Museu Postal 
d’Ordino i la Casa Museu d’Areny-
Plandolit, també a Ordino.

“Una altra mirada és possible” pren 
part com a projecte institucional a 
la “Bienal Miradas de Mujeres 2016” 
organitzada pel MAV, Mujeres en las 
Artes Visuales. 

> ALFONS VALdÉS. MUSEU dEL CòMIC
©PeP AGuAReL·LeS

> IO CASINO. MUSEU dE L’ELECTRICITAT
©MoNtSe ALtiMiRAS

> EMMANUEL B. MUSEU dE L’AUTOMòBIL
©PeP AGuAReL·LeS

> ITZIAR BAdENAS. FARGA ROSSELL
©PeP AGuAReL·LeS

Els artistes donen una 
lectura personal sobre 
la dona a la història, que 
ens escenifica els museus 
d’Andorra.

SUSANA HERRAdOR ·POSTAL 
©MoNtSe ALtiMiRAS

SAMANTHA BOSQUE · MUSEU dEL 
TABAC ©MoNtSe ALtiMiRAS

>
>>
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HysTeRioFUnK FoRMA

Més enllà 
del format

pER REDACCIÓ · FOTO : KIKU pIÑOL · ILUSTRACIONS: ÀSTRID JANER

Així finalitza el pròleg de Xavier Maristany 
pel llibre FORMA, dels Hysteriofunk. Després 
d’una reflexió profunda sobre la vida i la 
música, el pròleg de Maristany enceta el que 
és un viatge poc convencional pel camí de la 
música.

Els Hysteriofunk ens proposen quelcom 
més que un disc: es tracta d’una experiència 
multidisciplinar. FORMA va acompanyat 
d’un llibre amb textos de David Gàlvez i 
il·lustracions d’Àstrid Janer. 

Amb 8 temes, el nou treball de la banda 
andorrana arriba quan compleixen 20 anys de 
carrera musical. 20 anys en els quals el nexe 
que els uneix s’ha anat fent més fort. 

El teclat del Roger Casamajor, la 
guitarra de l’Oriol Vilella, la bateria del 
Lluís Cartes i el baix de l’Òscar Llauradó 
són el resultat de l’amor, la passió per la 
música i l’ensenyament d’un professor, 
Daniel Areny, a qui dediquen tot aquest 
treball. El mestre és aquest home que, 
des de la posició docent, va inocular el 
gen de la bogeria per la música i les arts 
a quatre nens d’Andorra que encara avui 
es tanquen en un local per fer allò que els 
apassiona. Els va observar créixer com a 
músics i persones i, naturalment, va ser 
present a la presentació de FORMA, a la 
Fada Ignorant.

<<...Hysteriofunk acabava de fer un disc nou i ja començava a ser com una cosa 
natural això de compondre, assajar, gravar i actuar.
Com si fos des de sempre. Un anar i venir. La vida, la música.>> 

203l’adv
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El disc de FORMA són 8 talls de mú-
sica a pèl. 8 mostres del que la ban-
da andorrana pot fer després de 20 
anys plegats. Són cançons que, com 
explica el teclista del grup Roger Ca-
samajor, no comencen i acaben mai 
igual, ja que si una cosa ha carac-
teritzat aquesta formació, és que la 
seva línia de treball ha estat sempre 
la improvisació.

Casamajor afirma que, com que arri-
baven als 20 anys, volien fer alguna 

cosa especial, i com que sempre han 
estat involucrats amb altres expres-
sions artístiques, no només la músi-
ca, els va atreure la idea de fer un 
llibre. La resta del projecte va anar 
sorgint sobre la marxa, improvisant. 
Pel que fa a l’absència de lletres, 
afirma que mai les han necessitat. 

La seva és una música de vísceres, no 
de cervell, que se sent, no necessita 
cap missatge escrit per transmetre 
alguna cosa. Assegura que s’ha do-

nat llibertat total tant a l’escriptor, 
com a la il·lustradora i el realitzador 
per fer el que volguessin amb (i de) 
la seva música. En resum, Casama-
jor declara que tot plegat ha estat 
una experiència molt experimental, 
a tots els nivells. L’actor és contun-
dent quan afirma que els Hysterio-
funk el que fan és pintar paisatges 
amb la música.

Hi ha més noms en els crèdits de 
tot aquest treball que és FORMA. A 

més dels quatre músics, a la gra-
vació també hi han intervingut: a la 
percussió Cesc Vilarrubias, i al saxo 
Guillem Sarlé. El disc es va enregis-
trar a Medusa Estudios a Barcelona, 
per Roger Rodés i Nasi Casanovas. 

El disseny i la maquetació del lli-
bre i el disc són responsabilitat del 
baixista de la banda, Òscar Llaura-
dó, dissenyador de Núria Publicitat i 
L’Art de Viure. 

(P) © RIGHT HERE   S.L.   ·  REF: RHRN07416  ·   dL: B 6094-2016  ·  Tots els drets reservats  ·  w
ww.rh
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nfo@

rh
rn

.es

FORMAdiscFORMA
HYSTERIOFUNK
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Dansa pulmón revisited

Matí alaferit. Em llevo recós. Ullerat miro 
per la finestra. Descobreixo un cel caòtic. Baixo 
l’escala basardós fins a l’ofuscat carrer ple de 
cotxes fantasmagòrics, d’homes moixos, de dones 
migranyoses. Sento el meu cap desèrtic, el meu cor 
microbià. Faig una pausa parentètica en el camí i 
fumo una cigarreta, halitòsica. Ara el carrer i els 
sorolls són hivernats, els colors dels cotxes i la gent 
somorts, la vida raconera, els moviments inercials. 
De sobte el llumí em crema els dits i, llavors sí, 
m’integro, llavors tot igual que ahir. Botzines, 
presses, el rellotge, l’oficina. Els substantius altre 
cop al poder, com sempre.

dansa Pulmón RevisiteD

Wing-wounded morning. I wake up bitter. Cast 
a haggard look out the window. Detect a chaotic 
sky. I walk down the stairs, terror-stricken, all the 
way to the obfuscated streetful of phantasmagoric 
cars, crestfallen men, migrained women. I 
weigh my desert head, my microbe heart. I make 
a parenthetical pause on the way and smoke a 
rancid cigarette. Now the street and noise seem 
hibernating—the car hues and street folk, fading. 
Life seems sleazy and the movements, languid. But 
without warning, the match licks at my fingertips, 
and then I’m back to fitting in just like yesterday. 
The speakers, the rush, the clocks, the office. And 
the nouns taking the crown as always.
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en esperit el festí d’alguna 
reminiscència celestial.

 Tot surava amb ingravidesa, 
en fi. També les mares que 
—com cumulonimbus lents— 
flanquejaven els petits mentre 
aparentaven observar-me 
tranquil·lament, sense veure’m 
de veres. Com si el seu esguard 
fos a prova de sorpresa. Com si 
la meva materialitat no aturés 
allò que realment miraven. Com 
si jo no existís. Com si elles 
mateixes no existissin. Com si ni 
aquell món abissal, ni l’altre de 
la superfície —ple de llum franca 
i gavines, quotes d’hipoteca i 
satèl·lits de telecomunicacions— 
tampoc no fos cert.

 Un d’aquests petits vedells 
lactants d’aire entremaliat i que 
devia tenir tan sols hores de vida, 
conservava encara a les aletes 
laterals i a les palmetes caudals 
l’aspecte tendre i corrugat de les 
orelles d’un nadó nouvingut des 
de regions estranyes.

 Essentially, all of it floated 
in weightlessness. Even the 
mothers, which flanked 
their babes like dawdling 
cumulonimbi and seemed 
to peer at me coolly without 
actually looking at me. As if their 
gazes were impassible. As if my 
flesh could not crack through 
whatever it was they were really 
looking at. As if I did not exist. 
As if they themselves did not 
exist. As if neither that abyssal 
world nor the other, surface 
one—the one full of frank light 
and seagulls, mortgage rates and 
satellites—were real at all.

 One of these little, lactating 
calves with a trickster’s flair 
must have been no more than a 
few hours old, and its flippers 
and fluke tips still had that 
tender and wrinkly feel of the 
ears of a newborn who’s landed 
fresh from those stranger walks 
of life.
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Intro

[abans de dinar]

Baixar als inferns. Escales com entranyes de closca 
de caragol. El descens. L’inframón. El canvi de 
paradigma. La fugida de la diürnitat cap a un món 
paral·lel. Un univers altre, un univers segon en què 
un box de garatge és el local d’assaig més típic. El 
ritual de l’aproximació. Porta metàl·lica. Portalada 
de castellot. Panells de suro, pòsters, catifes brutes, 
sofàs, amplificadors... El palau en la seva versió 
menys glamurosa. El ritual del canvi de pell. De la 
transformació. El torero davant del vestit llampant 
que penja de la cadira, l’escapulari, la imatge de 
la verge, les estampetes de sants. De genollons. El 
músic muntant la bateria, afinant els teclats, buscant 
pedals, endollant, endollant-se. De genollons. Aquí 
les estampetes són el puto Clapton dels setanta, 
Jimmy Rogers, Johnny Winter, en Mayal, en Hendrix 
o els ZZ Top. I de cop i volta els preparatius, el 
caos, s’organitza com un eixam, un d’aquells estols 
d’estornells, un banc de peixos enorme que adopta 
formes fabuloses: és la precisió i l’ordre immaculat 
dins d’un bucle aleatori. Com les notes de l’afinació 

que precedeixen l’inici de la simfonia clàssica, els 
preparatius, tots, des de la primera trucada per 
quedar, des de la primera clara del dia, són tan 
preciosos i imprescindibles com la ràfega de notes 
amb un eco eteri que acabarà tancant impecablement 
el darrer tema el darrer segon, vuit hores després 
d’haver engegat. La mística de baixar als inferns. La 
mística de crear una realitat afegida a la realitat del 
dia a dia. La primera vegada que Hysteriofunk em va 
convidar a sumar-me a un dels seus assajos.

FInal SuïSSa

[havent dinat]

Segona incursió. La veu polifònica dels teclats 
galàctics del Roger et mena. Benvinguts a l’aeroport 
interestel·lar. Nova cançó de bressol d’on ara es penja 
l’Òscar amb una maroma de baix que immediatament 

Intro

[Before lunch]

Descended into hell. Stairs like the guts of a snail’s 
shell. The plunge. The netherworld. A change 
of paradigm. Daylight flees to a parallel world. 
An otherly world, a universe where a garage box 
yields your typical rehearsal room. A ritual for 
approaching. Metal door. The grand portal to the 
grand castle. Cork panels, posters, sofas, dust rugs, 
amps... The palace presents its least glamorous self. 
A ritual of changing skins, mutating. The matador 
before the glittery suit perched upon the chair. 
The scapular, the virgin’s image, those stamps of 
saints. On their knees. A musician setting up the 
drum set, tuning keys, looking for pedals, plugging 
in—plugging himself in. On his knees. But here 
the stamps are the ’70s Clapton and Jimmy Rogers, 
fucking Johnny Winter and Mayall. Hendrix. ZZ 
Top. And smack into our dry run, the chaos falls 
in line like beehives, like squadrons of starlings 
or a colossal shoal of fish merging into marveling 
shapes: this is the steadfast order and immaculate 
precision of a random loop. Like the tuning pitches 

that herald a classic symphony, each and every 
provision—even the first call to meet, even the 
day’s first shandy—is as precious and vital as the 
flood of notes and ghostly echo that flawlessly fold 
up the last second of the last song—eight hours 
after it all begun. The mysticism of descending 
into hell. The mysticism of creating a surplus 
reality adding to our day to day. The first time 
Hysteriofunk invited me to come out and play.

FInal SwItzerland

[after lunch]

Launch two. The polyphonic voice of Roger’s 
galactic keyboard sways you. Welcome to the 
interstellar airport. Òscar holds fast to a new 
lullaby—a downward summersault 
slapping down rhythms and beats. And 
Lluís floats on the clash and the drums 
in the wake of their drag. And now the 
bathroom’s turnstile won’t stop 
turning—but it’s just a tag. A 
broken echo at the end of 
a song. It’s a coda the 
public might never 
know, but 
here, it 
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A spread of wire staff.
Clothesline packed with birds.

The power lines / dangling sneakers.
When it’s late and you play softly, nearing daybreak, trying not to wake the neighbors.

An inflatable mattress floating on the waves, kid atop.
A get-together going late because we’re all here and it feels good and it’s summertime and no one’s daybreaking for work.

An Aeolian harp hung outside a house in the Pyrenees.
Flakes falling / world turning to cotton / snow packed with the graze of each step.

The unearthing of mysteries: a whisper verging on the actual voice 
of truth with earphones tubing music through pops’ Pioneers / a good thirty years back.

The scent of white-hot resistance from those old-time hood dryers at beauty salons.

Una estesa de pentagrames fets de filferro.
Estenedors de la roba plens de pardals.

Els fils elèctrics / les sabatilles esportives que en pengen.
Tocar fluixet molt tard, ja de matinada, per no molestar els veïns.

Un matalàs inflable surant damunt les onades amb un nano damunt.
Trobada d’amics que s’allarga perquè tots estem bé junts i és estiu i demà no cal anar a treballar.

Una arpa eòlica penjada a l’exterior d’una casa del Pirineu.
Els flocs que cauen / l’encotonament del món / el frec dels peus comprimint la neu en caminar.

La descoberta d’un misteri: una veueta fina que s’avança a la veu de veritat 
quan escolta música amb auriculars a l’equip Pioneer dels pares / d’això en deu fer trenta anys ben bons.

L’olor de resistència incandescent dels cascs assecadors de les perruqueries per a senyores d’abans.
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gotes similars removent unes 

basses com aquestes quan érem 

adolescents i treballàvem en 

aquell supermercat de carretera.

Tecla.

Ara ens dutxem perquè sí, ens 

banyem tothora al riu, al mar, a la 

piscina. Ens assequem al sol.

Tecla.

Sentim sorolls falsament 

reminiscents de pati d’escola, de 

parc infantil. Tenim els ulls closos 

i la pell ens crema dolçament. 

Escoltem el batec del món. La 

música que sona de fons és el 

contrapunt de les onades, de 

les converses trencades i també 

intranscendents.

Tecla.

Veiem imatges colpidores que ens 

caldrà revaluar al llarg de l’hivern 

de manera incansable:

Una noia oriental que passa 

a contramà, tota ella cabells 

ondulats, llavis molsuts, mirada 

miop, cinta al cap, preciosa cara 

like these back when we were 
teenagers and worked that 
highway supermarket.

Key.

We shower just because. We bathe 
in the river, in the ocean, the pool. 
Bask dry in the sun.

Key.

Pick up on the noises that 
wrongly evoke the chirp of 
children’s parks and schoolyards. 
Our eyes are closed, our skin, 
sweetly burning. We tune in to 
the heartbeat of the earth. The 
music in the background is the 
counterpoint of waves, broken 
conversations, maybe trivial ones.

Key.

Piercing images we’ll have to 
revisit tirelessly all winter long:

An Asian woman walking by, 
wavy hair and full lips, myopic 
gaze and ribbon tie, washed of 
expendable accessories, sleeveless 
shirt baring the tattoo on her left 
shoulder.
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I still don’t know where I am. It’s dark. I go 
forward. I’m not walking but I can tell I’m moving. 
I still don’t know where I am but I’ve got clues: a 
cavernous echo in the gloom. I realize this must be 
some kind of tunnel. And now I see a far-off light 
closing in from the side. And now another. Maybe 
I’m on a train. Now I see a mouth racing toward 
me, a giant window of artificial light. I’m upright. 
We pass a metro station. Leave it behind. I don’t 
know the name of this city I’m in. I float. I drift 
with the lights, the car, the inside skin of the tunnel 
snake, the jolts. I don’t know what continent I’m in. 
Apparently this does not bother me. I cave into it. 
I seep through quietly. Like life. I arrive at another 
place—somewhere brimming light—and I just know 
this is where I need to get off the train. This time 
the light’s real and ever filling. It pours in through 
the skylight of a highest ceiling. I’m surrounded by 
myriad moving walkways and escalators and I climb 
to what I imagine is the outside. I clamber up to the 
city’s open air and know right away I cannot linger. 
I board a tramway that endlessly coils through 
buildings and people—dazed or not, can’t tell. 

Encara no sé on sóc. És fosc. Avanço. No camino 
però noto que em moc. Encara no sé on sóc però en 
tinc pistes: hi ha un ressò cavernós dins la fosca. 
M’adono que es deu tractar d’una mena de túnel. 
I ara veig una llum llunyana que s’atansa des d’un 
lateral. I ara una altra. Potser sóc en un tren. Ara 
veig com avança cap a mi una boca, una finestra 
enorme de llum artificial. Estic dret. Passem per 
una estació de metro. Passem de llarg. No sé el nom 
de la ciutat on sóc. Floto. Flueixo amb les llums, 
amb el vagó, per la pell interior de la serp del túnel, 
amb els sotracs. No sé en quin continent em trobo. 
Això no em preocupa, aparentment. Em deixo fer. 
M’escolo amb suavitat. Com la vida. Arribo a un 
altre lloc ple de llum on em consta, per instint, que 
he de baixar del tren. Aquest cop es tracta de llum 
natural que tot ho omple. Prové d’uns plafons de 
vidre que hi ha en un sostre altíssim. Hi ha tot de 
cintes transportadores i escales mecàniques que 
vaig fent servir i que em menen cada cop més a prop 
del que imagino que deu ser la superfície. Surto a 
l’aire obert de la ciutat i sé immediatament que no 
vull romandre-hi. Pujo a un tramvia que giravolta 

L’Àstrid, que era la primera vegada 
que treballava d’aquesta manera, 
confessa que al principi va tenir una 
mica de por i dubtes. Una insegu-
retat que li podia provocar el fet de 
veure que estava lluny dels quatre 
músics en el sentit que pertanyen a 
una altra generació i no en coneixia 
la música. També estava preocu-
pada per no feminitzar massa les 
imatges, però el resultat mostra 
que estava equivocada. Els dibuixos 
ajuden i acompanyen al lector-oient 
que s’ha gastat uns euros en el que, 
sens dubte, és art i creativitat en es-
tat pur.

El que és curiós, segons expliquen 
tant Gàlvez com Janer, és que en 
moltes ocasions i, després d’escol-
tar els fragments que la banda els hi 
anava enviant per separat, les imat-
ges o les sensacions que a tots dos 
els venien al cap, eren molt similars. 
En altres casos, el que l’escriptor li 
havia passat a la dibuixant inspira-

va a aquesta per poder arrencar en 
una de les il·lustracions.

Tot aquest regal que els Hysterio-
funk han decidit oferir als 20 anys 
de carrera algú l’havia de conduir 
al mercat d’alguna manera, i aquest 
algú va ser el Lluís Viu, editor i amic 
dels integrants de la banda. 

L’edició d’Editorial Andorra, també 
té els textos de Gàlvez en anglès, 
traduïts per la María Cristina Hall. 

Estratègia hàbil per 
exportar producte 
andorrà de qualitat 
més enllà del Pirineu. 
Segons Viu, projec-
tes com FORMA són 
necessaris en el cir-
cuït cultural andorrà. 
Editorial Andorra es 
va involucrar perquè 
se senten propers al 
grup, a Gàlvez i a Fèr-

riz, culturalment parlant, i no és la 
primera vegada que col·laboren. 

Per l’editor és important que en-
tre institucions, qualifica a Hyste-
riofunk d’institució andorrana, hi 
hagi projectes i treballs comuns, 
que diferents manifestacions ar-
tístiques es creuin de tant en tant. 

Això aporta riquesa al fons cultu-
ral del país.

Només algú que segueix, coneix i 
admira als Hysteriofunk com l’es-
criptor David Gàlvez, podia llan-
çar-se de cap a l’aventura de po-
sar-li paraules a les seves cançons. 
Ho ha fet des de l’amistat que els 
uneix i la sensibilitat creativa que 
li han despertat les melodies de les 
cançons de FORMA. 

El concepte de llibre-disc no ha de 
portar a l’error de creure que el lec-

tor es trobarà una història amb un 
inici i un final, no. Es tracta més 
de sensacions que es desperten 
quan un es deixa portar sense 

inhibicions pels sons, les 
notes i el color que 

desprèn la música. 

Per fer-ho, Gàl-
vez era present 
als assajos i ha 

estat testimoni 
de tot el procés 

creatiu en el que 

es trobava immersa la banda. Els 
coneix bé, i això és deixa sentir en 
els diferents textos que ha escrit 
per cadascuna de les cançons. Són 
petites històries que semblen mo-
ments robats de relats més llargs. 
Desperten les ganes de saber més, 
de llegir més. 

És difícil d’explicar. S’ha de llegir el 
llibre, escoltar les cançons i veure 
les il·lustracions per ser un passat-
ger més del viatge.

El nom de l’Àstrid Janer segurament 
es tornarà a sentir moltes vegades 
en el futur. Veure la feina que ha 
fet a FORMA sorprèn per la joven-
tut, només té 21 anys i no coneixia 
a la banda anteriorment. A més, és 
l’únic component femení de tot el 
projecte. Cap motiu en especial fa 
que no hi hagi més dones involucra-
des, a banda de la traductora dels 
textos, la María Cristina Hall. Sim-
plement les coses han anat així. 

llibreFORMA
HYSTERIOFUNK
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A més, en el projecte FORMA hi té cabuda 
el món audiovisual i, com que totes les 
bandes de rock and roll han de tenir 
una llegenda, els Hysteriofunk tenen la 
seva i té a veure amb com van involucrar 
en tota aquesta bogeria a un altre dels 
ingredients importants de la història: 
l’Isaak Fèrriz. A la presentació, Fèrriz va 
explicar com el van «liar». Segons ell, tot 
va passar una nit on també hi era el Lluís 
Cartes i unes cerveses. La conversa no 
sabrem mai per on anava però, segons 
Fèrriz, tot d’una el Lluís li va preguntar: 
“Tu ens faries un videoclip?” Fèrriz, que 
en aquell moment no s’ho va pensar gaire, 
li va dir: “Sí”. “I set?”, va insistir Cartes 
que en aquell moment es devia sentir un 
paio ràpid i valent. “Buenooo. Vale”. Va 
acceptar Fèrriz, sense adonar-se del que 
havia fet. I així de fàcil. Un altre membre 
més pujava a aquest tren estrany pel 
viatge de FORMA.

El treball de Fèrriz son set talls, que un 
darrere l’altre, amb un muntatge dinàmic 
ens ofereixen una història psicodèlica i 
esbojarrada, amb la música de set de les 
vuit cançons del CD.

Si se l’ha de definir, es pot dir que és una 
roadmovie que ens mostra el que són 
capaços de fer els Hysteriofunk per a què 
una discogràfica els hi produeixi el disc. A 
la ficció, naturalment, perquè la història 
té persecucions, trets i tortura, tot 
empaquetat amb la música de la banda. 

Els músics fan d’actors. I s’ha de dir 
que excepte el Roger Casamajor, que 
ja ho és, la resta del grup podria haver 
descobert la seva veta interpretativa 
sota la mestria a la direcció de Fèrriz. 

Una menció especial pels dos actors 
protagonistes, el  Carles Gilabert i el 
Javier Beltrán, que estan esplèndids 
en els rols d’executiu perseguit per uns 
músics sonats i violents i el xofer que el 
traeix i s’alia amb els músics.

El realitzador català Ramon Tor és 
l’autor del clip de la vuitena cançó del 
disc, la que el tanca: “Conoceremos 
Suede”. Imatges més urbanes i unes 
interpretacions dels improvisats músics/
actors d’alt nivell. 

FORMA
HYSTERIOFUNK

el vídeo 
disc
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sAMAnTHA BosqUe/GAleRiA PilAR RiBeRAyGUA

L’eròtica i la dona

Mirar-se endins i no tenir pudor d’ensenyar 
quin és el bagatge emocional propi, és el que 
l’artista samantha Bosque fa amb el seu darrer 
treball: VARIUM ET MUTABILE SEMPER 
FEMINA. Aquesta cita de virgili, li serveix a 
l’artista per explicar un concepte complicat 
sobre la naturalesa de les dones i la presumpta 
inconstància emocional femenina. ella mateixa 
assegura que, com li han dit a vegades, després 
de contemplar alguna obra seva, expressa i 
ensenya més del que sembla en un principi. en 
aquest cas l’obra té més fons que forma, tal com 
ella reconeix. 

el conjunt d’obres que es podran contemplar 
a la galeria d’art Pilar Riberaygua, versen sobre 

l’eròtica i la visió que Bosque té d’aquest món. 
Una temàtica que encara no havia abordat i creu 
que ho fa en el bon moment. la identitat és sens 
dubte l’eix a l’entorn del qual gira la motivació 
que porta a l’artista a investigar noves formes 
d’expressar-se, noves vies per on poder estirar 
del fil i descobrir els misteris que se li amaguen 
a dins. no només a ella sinó que no pot evitar 
plantejar-se diferents aspectes de la condició 
humana. en aquest cas un dels més bàsics: la 
sexualitat. 

de natura generosa, ho plasma en els seus 
quadres i comparteix amb tothom el seu punt de 
vista, sobre el món de l’erotisme i de la sexualitat, 
i del paper que hi juguen les dones.

PeR RedAcciÓ

<< Le VoyeuR
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El que per alguns hauria estat ob-
sessió passatgera, en el cas de la 
Samantha Bosque fins i tot la va por-
tar en un moment de la seva vida, a 
estudiar la carrera universitària de 
psicologia. Va sentir que necessitava 
més coneixements acadèmics per tal 
de poder transitar pels camins de la 
psique, de la pròpia psique. Al llarg de 
la trajectòria artística els retrats i els 
autoretrats han estat molt presents 
en les seves exposicions. Aquesta 
inquietud per saber, per conèixer i 
conèixer-se ha estat una constant en 
Bosque i la seva obra. Semblava ine-
vitable doncs, que en algun moment 
s’apropés a aquest món. Que acabés 
pintant el seu punt de vista sobre el 
món de l’eròtica i la sexualitat; sempre 
partint de l’autoconeixement personal 
i l’experiència pròpia.

La llavor es va plantar al 2008 quan, 
en el decurs d’una exposició, un bon 
observador i coneixedor de la seva 
obra, li va preguntar que si mai havia 
treballat el tema de l’eròtica. Bosque 
va dir que no. L’espectador va voler 
saber perquè. I ella va pensar que 
aquesta era una gran pregunta. Per-
què mai s’havia endinsat en aquest 
món? Per pudor? Per por? Va decidir 
que ja era hora de fer-ho. Té la madu-
resa artística i personal suficients per 
tractar aquest tema des de la posició 
de l’artista. Camí que altres també 
han recorregut amb més o menys for-
tuna. Però en tot cas i en la majoria 
d’ocasions, han estat homes els que 

ho han fet. En treballs anteriors l’ar-
tista explica que semblava que el re-
sultat anés a derivar en l’erotisme, o 
quelcom semblant, però finalment i 
de forma natural, el concepte es re-
conduïa i prenia una altra direcció.

Ara, per fer-ho s’ha documentat for-
ça en diversos textos antics. Precisa-
ment, el títol de l’exposició: VARIUM 
ET MUTABILE SEMPER FEMINA, per-
tany a Virgili. És una cita de l’Eneida 
i sovint s’utilitza com a tòpic literari, 
per donar a entendre, que a les do-
nes no hi ha qui les entengui. És el cas 
per exemple, de l’opera de Verdi, que 
ho transforma en: “la donna é mobile 
cual piuma al vento...”. Tots aquests 
conceptes els utilitza Bosque per ex-
plicar el que realment ella creu que 
són les dones, i concretament en la 
relació amb l’univers de l’eròtica. Tota 
la bibliografia de la qual ha begut per 
aquest projecte, a més d’inspirar, li ha 
mostrat plantejaments que no s’es-
perava d’una temàtica que a priori a 
ella mateixa no li agradava tractar. 
Aquests escrits antics plantegen un 
paper de la dona molt acotat: o era 
una deessa de la fertilitat o una escla-
va. Amb uns extrems tant marcats, en 
canvi segons l’artista el rol de la dona 
en la sexualitat passa per etapes di-
verses i també en certa manera extre-
mes.

Confessa que no se sentia atreta per 
les imatges que li venien al cap quan 
pensava en l’eròtica, però s’ha bolcat 

eLLA >>
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en el tema sense por i de manera honesta. L’ar-
tista creu que la frase de Virgili, si bé sembla 
i és una crítica, en realitat és una descripció 
fidel del tarannà de les dones. Moltes facetes 
i moltes cares en un sol cos i una sola ànima. 
Segons Bosque això és el que les fa tant excep-
cionals i úniques al mateix temps. Les moltes 
facetes, éssers que poden arribar a coexistir, 
i que en cap cas és símptoma d’inestabilitat o 
immaduresa emocional. Per l’artista les dones 
poden ser moltes coses, i això no vol dir ser 
inconstants o volubles. Segons Bosque, davant 
el sexe succeeix el mateix, la dona no és sem-
pre un ésser submís o juga el rol dominador per 
sistema.Com dèiem a l’inici, Bosque no tenia 
una visió amable de l’erotisme ni de la visió de 
cossos de dona nus; així ho manifesta al seu 
diari o quadern de ruta, que utilitza per crear, 
i que és una altra obra en si mateix. El que es 
veu a les teles no pot ofendre a ningú, a priori 
és clar, però les imatges que ha utilitzat sobre 
el tema pot ser que sorprenguin i no siguin el 
que algú s’espera quan es pensa en l’erotisme 
i la sexualitat. Aquesta aproximació la fa des 
de diferents punts de vista, però sempre amb 
una visió personal. Mostra la mirada que té una 
dona, ella, de la sexualitat. Com l’entén, com 
la imagina, com desitjaria que fos. A través 
d’unes imatges que defugen de la imatge erò-
tica fàcil i “bonica”. L’artista retrata visions que 

la seva ment fabrica quan pensa en la pròpia 
sexualitat. És una visió de la dona dins els rols 
de l’eròtica, una dona però que no deixa de ser 
Samanta Bosque, i la relació que té amb la reli-
gió, els pudors les inhibicions i amb els homes. 
Ella reconeix que ha intuït una part més fosca 
que no creia tenir.

Vista la diversitat de lectures i informació que 
conté cada tela, i amb la finalitat que el resultat 
sigui el màxim d’entenedor possible, cada obra 
té una fitxa. Hi ha una prèvia amb un esbós de 
com ha sorgit cadascuna. L’esborrany del pro-
jecte, els conceptes que es volen explicar i fi-
nalment tot anirà inclòs en un catàleg sobre 
l’exposició.

Va ser la directora de la galeria Pilar Riberaygua, 
Carme Tintoré, que li va proposar de fer aquesta 
exposició, i va ser en aquell moment quan va te-
nir clar que la temàtica que tractaria era aquella 
a la que portava gairebé deu anys donant voltes. 
Intentant atrapar la idea, perquè com explica 
Bosque, a vegades es comença d’una manera 
però s’ha d’aturar, i començar altre cop des de 
l’inici. Però la conversa amb Tintoré va ser com 
un detonant i tot va començar a prendre forma 
i a encaminar-se per la via correcta. Ella només 
pinta quan té coses a dir, afirma i en aquesta 
mostra realment diu moltes coses. 

> eLL   //   >> eSA MuJeR eS uNA CASA SeCRetA...1   //   >>> eSA MuJeR eS uNA CASA SeCRetA... 2   //   >>>> MANu StuPRARe

>VÍduA NeGRe 2   //   >> (A)MANtiS ReLiGioSA
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La inauguració futura de la sala 
d’exposicions de Carmen Thyssen a l’Hotel 
Valira convertirà la 
part alta d’Escaldes-
Engordany en 
un triangle urbà 
d’activitat cultural, 
completat pel Art 
al Roc i el Centre 
d’Art d’Escaldes-
Engordany. 

Segons el comissari 
de la missió andorrana 
a la Biennal, Henry 
Périer, els espais d’art 
permeten activar el 
talent de les persones que els visiten, i 
particularment dels nens. Périer creu vital 

i imprescindible l’existència de llocs on les 
manifestacions artístiques de qualsevol 

tipus i tendència, 
puguin ser vistes i 
també criticades. 
És tracta dels 
ingredients bàsics pel 
desenvolupament del 
talent d’un infant, sense 
que sigui necessari que 
es converteixi en un 
artista; per a qualsevol 
professió o vocació, la 
sensibilitat artística és 
una característica molt 
important,  segons 
el comissari. Les 

institucions sembla que han vist necessària 
aquesta col·laboració, sobretot des de la 

La part alta 
d’escaldes-engordany 
és convertirà en un 
futur, en un triangle 
urbà cultural

ART Al Roc escAldes-enGoRdAny

Un bocí de la Biennale 
A ANdORRA

Art al Roc és un recurs nou del qual disposa el Govern d’Andorra després que el comú d’escaldes-
engordany hagi cedit aquest espai, fins ara conegut com el ciAM, centre d’interpretació de l’Aigua 
i del Madriu. d’aquesta manera s’alimenta una col·laboració entre institucions encaminada a dotar 
d’espais suficients per la mostra de qualsevol tipus de manifestació cultural. Per aquesta primera 
exposició s’ha escollit als artistes que van representar a Andorra a la 56ena Biennal de venècia del 2015, 
Agustí Roqué i Joan Xandri. Aquests dos artistes presents a la inauguració van estar acompanyats 
pel comissari de la mateixa Henry Périer. A més, es va fer entrega als assistents durant l’acte d’un 
llibre sobre l’aventura veneciana del Principat. l’obra dels artistes representants d’Andorra va ser 
vista per 20.000 persones, uns visitants que van poder gaudir de la proposta agosarada de Xandri i 
de la força i la contundència de Roqué.

PeR RedAcciÓ · FoTos: ÒscAR llAURAdÓ
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desaparició de la Sala d’Exposicions 
de Govern de l’antiga caserna de 
Bombers. 

La cessió per part del comú escaldenc 
de l’espai del CIAM, augura futurs 

lligams en matèria d’intercanvi de llocs 
on poder dur a terme manifestacions 
culturals de qualsevol tipus.

Pel moment, a l’ Art al Roc és podrà 
contemplar i viure l’experiència que 

provoca la visió de les obres de Joan 
Xandri, segons Périer, un artista molt 
valent per la gosadia d’exposar la seva 
obra, els seus quadres, de la forma en 
que ho fa, convidant a l’espectador a 
una reflexió profunda i a que es faci 

moltes preguntes sobre el que veu i el 
per què. 

Pel que fa a Agustí Roque, i sempre 
segons les paraules del comissari Henry 
Périer, l’obra és una manifestació de 

INSIdE
Agustí Roqué

2014
Tècnica: escultura

Mides: 
190 X 333 X 375 cm

Material: 
vidre i alumini

Tècnica digital: 
Adrià Llarch

“les formes es troben 
estranyament situades 
a la unió de la immobilitat 
i d’un temps que passa”
dR. HeNRy PÉRieR. Comissari
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força i contundència avalada per una 
carrera extensa, i un reconeixement 
internacional. 

El comissari no es va oblidar dels altres 
artistes que havien intentat també 

ser a la Biennal; per a ells va tenir 
unes paraules d’encoratjament tot 
recordant que la carrera d’un artista 
està plena de moments molt durs, 
però que només la feina i la constància 
poden donar fruits. 

Per la seva banda les institucions 
i algunes iniciatives privades 
s’encarregaran de portar obres que 
tenen en propietat al públic. 

ÀNIMA COMPARTIdA
Joan Xandri · 2014

Instal·lació  ·  Mides: 500 x 200 cm

“Abaixar els quadres del lloc preferent 
de l’exposició és treure’n l’aura tradicional i 
ensenyar-los d’una altra manera... 
una provocació en el sentit que hi ha una voluntat de 
dessacralitzar la pintura” dR. HeNRy PÉRieR. Comissari
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DISPONIBLE
ÚNICAMENT A 
JÚLIA 

TRACTAMENTS I COSMÈTICA JÚLIA

1

preparar el cos
per a l’estiu

Reafi rmants

Hidratants

Anticel·lulitics

Abans de l’exposició del nostre cos als rajos solars, hem de dedicar-li la cura que necessita amb 
sufi cient interès. Els professionals de la dermo-estètica ens proveeixen de tot un seguit de productes per 
aconseguir-ho. És important que la pell estigui neta i lliure d’impureses per a rebre els tractaments, per 
aquest motiu és important la utilització d’un bon exfoliant. Un cop fet això, es pot passar a l’acció directa 
amb tot una gamma d'anticel·lulítics i reafi rmants. Aquests ajudaran a combatre inconvenients que 
pateix la dermis, com ara l’excés de greixos, la fl accidesa o l’atonia muscular. Hi ha cremes i gels per a 
zones concretes o de més generals. Tot això sense oblidar els productes hidratants, tant importants per 
al rostre com pel cos.

1  Jeanne Piaubert: Radical Firmness
El tractament per al cos de la línia RADICAL 
FIRMNESS reafi rma i estira perfectament la 
pell gràcies a una base de fórmula comú, 
basada en el COMPLEX GAINE, que actua 
com una cotilla als 3 nivells de la pell. Cada 
tractament compta amb un actiu específi c 
per la zona tractada que estimula l'acció 
reafi rmant i permet obtenir els millors 
resultats.

HidratantsHidratants
10  Natura Bissé: C+C Vitamin Splash
Una bruma exquisita d'aromes cítrics 
i mediterranis, revitalitzant de cos 
i ment. Un concentrat energètic ric 
en vitamines, refrescant, hidratant 
i reparador, que aporta relaxació 
i benestar immediats. Amb C+C 
VITAMIN SPLASH despertaràs tots els 
sentits quan més ho necessites.

7  Orlane: SOS Minceur
Després de 10 anys de recerca, la fi rma Orlane proposa el SOS Minceur, 1r tractament anti 
cel·lulític capaç d'eliminar tòxics i remodelar la silueta en un sol gest.
Conté hiperactius que lluïten contra els desequilibris de lípids responsables de l'aparició 
de la cel·lulitis.

3  Júlia: Lipo-Lift Bras
Lipo-Lift Bras és un tractament creat específi cament per la 
bellesa dels braços. La textura cremosa és extraordinàriament 
confortable i la formulació avançada conté un 48,5% d'ingredients 
actius que tracten de manera efi caç els problemes més habituals 
d'aquesta àrea estratègica: fl accidesa, atonia muscular, sequedat i 
sobrecàrrega de greixos.

Exfoliants

2  Orlane: SOS Ventre Plat
Tractament indispensable per remodelar el ventre 
i lluitar contra la fl accidesa, encara que estigui 
causada per una vida sedentaria, per l'estrés, per una 
alimentació desequilibrada o per un embaràs. La pell 
queda més tersa i tonifi cada.El ventre recupera un perfi l 
harmoniós i apareix esculpit i ferm.

4  Natura Bissé: C+C Vitamin Body Lift
Un gel concentrat de textura fresca i absorció ràpida, 
capaç de redefi nir els contorns amb un efecte lifting 
extraordinari i anti-fl accidesa visible des de les 
primeres aplicacions. Reafi rma el cos, aconseguint 
resultats espectaculars fi ns i tot a les zones més 
confl ictives (abdomen, cuixes, braços, pits...). Un perfi l 
corporal tonifi cat amb una pell elàstica i lluminosa.

sobrecàrrega de greixos.

per a 

El tractament per al cos de la línia RADICAL 
FIRMNESS reafi rma i estira perfectament la 3  Júlia: Lipo-Lift Bras

Lipo-Lift Bras és un tractament creat específi cament per la 
bellesa dels braços. La textura cremosa és extraordinàriament 
confortable i la formulació avançada conté un 48,5% d'ingredients com una cotilla als 3 nivells de la pell. Cada confortable i la formulació avançada conté un 48,5% d'ingredients 
actius que tracten de manera efi caç els problemes més habituals 
d'aquesta àrea estratègica: fl accidesa, atonia muscular, sequedat i 

Lipo-Lift Bras és un tractament creat específi cament per la 
bellesa dels braços. La textura cremosa és extraordinàriament 
confortable i la formulació avançada conté un 48,5% d'ingredients 
actius que tracten de manera efi caç els problemes més habituals 

Lipo-Lift Bras és un tractament creat específi cament per la 

HidratantsHidratants
6  Jeanne Piaubert: Grain Fin 

Corps
Proporciona una pell de préssec, 
dolça com la seda, gràcies a 
l'associació exfoliant de gra fi .

9  Guam: Stick Dren
Tractament corporal drenant en barra

CONTRA LES IMPERFECCIONS CUTÀNIES causades 
per infl or i retenció de líquids

TONIFICA afavorint la recuperació                                 
de l'elasticitat cutània
CAMES      § 
ABDOMEN     § 
GLUTIS      § 
BRAÇOS

TONIFICA afavorint la recuperació                                 

8  Guam : Stick Cell
Tractament intensiu contra la cel·lulitis en barra

CONTRA LES IMPERFECCIONS DE LA CEL·LULITIS I 
DE LES ADIPOSITATS CUTÀNIES.

ACCIÓ “CALOR-FRED” INTENSA per estimular la 
microcirculació cutània.

1 3

2

4

6

5

10

7

8

9

5  Júlia: Savon Massage
Sabó corporal amb productes exfoliants naturals. Retira les cel·lules 
mortes de la pell alhora que la deixa suau i preparada per l'aplicació del 
tractament corporal especifi c posterior. 



ART

L’acte va comptar amb la 
presència del ministre de 
Turisme del Govern d’Andorra, 
Francesc Camp, el director 
de Turisme, Enric Torres, 
el director de l’Agència de 
Protecció de Dades, Joan 

Crespo, a més d’una àmplia 
representació del teixit 
empresarial i de la societat civil 
andorrana. Els comentaris dels 
assistents anaven tots en la línia 
de celebrar més esdeveniments 
en clau positiva. 
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PRESENTAcIÓ AL SPORT HOTEL VILLAGE DE SOLDEU

Amb l’esperit d’una responsabilitat social acurada, corporativa i de compromís amb el país i la gent 
que l’habita; Andorra Sotheby’s International Realty va presentar en societat el nou ambaixador 
internacional, Mark Van Der Loo, al marc incomparable de l’estació d’esquí de Soldeu-El Tarter, on 
es va poder comprovar el compromís i estima que Mark Van Der Loo té pel nostre país.

PER REDAccIÓ · FOTOS: céLINE PEcH

Mark Van der Loo, 
ambassador of

Andorra Sotheby’s International Realty

El futur és elèctric     El futur és aquí 
FEDA impulsa la mobilitat elèctrica
Aquest any instal·larem 11 punts de càrrega per a vehicles elèctrics

www.feda.ad

Andorra Sotheby‘s International Realty 
va tenir el plaer de presentar a l’Sport 
Hotel Village de Soldeu la nova imatge i 
el nou Ambaixador de la marca Andorra 
Sotheby’s International Realty, el Sr 
Mark Van Der Loo.

Mark Van Der Loo és un model i actor neerlandès 
reconegut per la seva trajectòria internacional, 
sobretot durant la dècada dels anys 90 del 
segle passat; va ser un dels pioners de model 
masculí en una època on les passarel·les estaven 
dominades per dones. 

A més, és un dels únics que ha continuat en actiu 
després dels 40 anys en aquest àmbit. 

Ara ha canviat radicalment d’entorn professional 
i ha decidit fixar la residència al Principat 
d’Andorra.

Av. Joan Martí, 102 · AD200 Encamp · ANDORRA · T+ 376 872 222 · info@sir.ad 

Andorra Sotheby’s International Realty va presentar
la nova imatge i nou Ambaixador de la marca Andorra 
Sotheby’s International Realty, el Sr. Mark Van Der Loo.

La immobiliària més extraordinària del món

Each Office is Independently Owned and Operated

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

www.andorra-sothebysrealty.com

Amb el suport de:
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ARQUITECTURA

> Nous Centres 
d’Atenció Primària

DOSSIER

> Especial Hosteleria 
a peu de pistes

DOSSIER  > Cuines

DOSSIER  > Medi Ambient

MIQUEL ARNAL 3€ / www.artdeviure.com
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