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

Telèfon: 861202 
coaa@andorra.ad 

www.coaa.ad 
JUNTA DE GOVERN 
Degana
ZAIRA NADAL BENTADÉ 
Secretari
ENRIC DILMÉ BEJARANO 
Tresorer
XAVIER ALEIX PALOU  
Vocals
VÍTOR BLASI PALACÍN 
JORDI CORNELL AYERBE 
MIQUEL MERCÈ RODRÍGUEZ 
IVAN MORANTE JIMÉNEZ 

COL·LEGI OFICIAL DʼARQUITECTES DʼANDORRA 

Horari d’atenció al públic 
 de dilluns a divendres 

 de  9.00 hores a 16 hores 

ARQUITECTES 
EN EXERCICI 
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 

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

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 

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 

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, 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 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 

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 

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 

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 PEDESCOLL, Robert 
Av. Fener, 15, 1er. D. Ed. El Picó 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 868020 
albosmarti@gmail.com 
Número de col·legiat: 71 

MERCÈ I RODRÍGUEZ, Miquel 
Ctra. d’Engolasters, 23, PB 3. 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 633419 
info@miquelmercearquitecte.com 
Número de col·legiat: 82 

MOLNÉ I SAUQUET, Antoni 
Av. Doctor Mitjavila, 3 - 3er 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 828661 
a3ti8me@andorra.ad 
Número de col·legiat: 09 

MONEGAL I BLASI, Marc 
Ct Comella, 18. e Habitat, 5è, 2a 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 821321 / 0034933195083 
mm@andorra.ad 
Número de col·legiat: 39 

MONTANÉ I TOMÀS, Josep Antoni 
Casa Nova Quim 
AD 300 - ORDINO 
Telèfon: 837279 
jamt.arquitecte@andorra.ad 
Número de col·legiat: 23 

MORANTE I JIMÉNEZ, Ivan 
Av. Carlemany, 42, 
Ed. Escaldes I, 2n-1a 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 861217 
imj.arquitectura@andorra.ad 
Número de col·legiat: 97 

NADAL I BENTADÉ, Zaira 
Urb. Sant Romà. Ed. Vilars. A. 1a 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 398000 
zaira.nadal@andorra.ad 
Número de col·legiat: 77 

NAUDÍ I ZAMORA, Víctor 
P. Manel Cerqueda, 3-5, 3r, B.  
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 808345 
naudi.sala@andorra.ad 
Número de col·legiat: 14 

OROBITG I JIMÉNEZ, Josep Lluís 
Av. Meritxell 20. Ed. Roc Escolls1, 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 

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 

RIBERAYGUA I ZAMORA, Turi 
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 

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 

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 

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

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 

BASÁÑEZ BILLELABEITIA, Pedro M. 
Avinguda Meritxell, 16 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 820162 
pmdbabi@gmail.com 
Número de col·legiat: 42 

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 

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 

DALMAU I GAMARRA, Monica 
Urb. La Plana, Ed. Mirador Parck 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 361274 
mondalmau@gmail.com 
Número de col·legiat: 105 

DORCA I BIS, Aleix 
Avinguda Meritxell, 6. 1er 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 824366 / 822843 
Número de col·legiat: 21 

GUERRERO I MONTOYA, Joan Pau 
Xalet Encodina. Pleta d'Ordino 
AD 300 - ORDINO 
Telèfon: 838961 
jpguerrero@zona3d.com 
Número de col·legiat: 83 

JURADO PEÑALTA, Azahara 
Ctra. De l’Aldosa, Urb. Bellmont 
AD 400 - LA MASSANA 
Telèfon: 646465 
Azhara.arquitecta@gmail.com 
Número de col·legiat: 116 

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 

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 

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

PALAU I GARCIA Sònia 
Ed. Alzina, 2n-1a 
AD 100 - CANILLO 
Telèfon: 824665/649376 
sonia_palau@yahoo.es 
Número de col·legiat: 103 

PUJAL I TRULLÀ, Albert 
Casa Hortal Blau 
AD 300 - LA CORTINADA  
Telèfon: 838558 
Número de col·legiat: 02 

PURROY I CHICOT, Joan A. 
Av. Príncep Benlloch, 79 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 820504 
construccionspurroy@gmail.com 
Número de col·legiat: 04 

RADUAN I CORRIUS, Mariona 
Comes del Rull - Casa "C" 
AD 400 - SISPONY  
Telèfon: 839908 / 323965 
jiraduan@mypic.ad 
Número de col·legiat: 69 

REBÉS I ARENY DE P., F. Xavier 
Av. Tarragona, 58-70. Desp 17 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 825188 
xrebes@andorra.ad
Número de col·legiat: 11 

RECHI I MONTES, Xavier 
Carrer Consuegra, 16, 4rt 
AD 500 - ANDORRA LA VELLA 
Telèfon: 827933 
xavirechi@gmail.com 
Número de col·legiat: 100 

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 

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 

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

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

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 

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

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

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

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

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

TÈCNICS  
HABILITATS
SENSE EXERCICI 
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 

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 

MARTÍNEZ I FERNÀNDEZ, Josep 
Carrer Josep Rossell, 9 
AD 400 - LA MASSANA 
Telèfon: 835255 
arc@andorra.ad 
Número de col·legiat: TH07 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ctra. General s/n
AD100 Soldeu 
J 870 560  ·  ¢ 870 561
Ç altamuntanya@grupcalbo.com

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

ASSOCIACIÓ 
DE CONTRACTISTES 
D’OBRES D’ANDORRAacoda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEIS

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

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

www.acoda.ad

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

C. Mossèn Lluís Pujol, s/n 
Nau Navas
AD500 Santa Coloma
J 865 444
Ç navasfor@andorra.ad

http://WWW.ACODA.AD


Prat de la Creu 50-65, esc. B, 2n
AD500 Andorra La Vella
T/F (+376) 824 991
atmca@andorra.ad

www.atmca.ad

Ptge. Antònia Font Caminal 1, 
dptx. 602 A
AD700 Escaldes-Engordany
T (+376) 877 330
neida@neida.ad
www.neida.ad

Ctra. General 2, Conjunt 
Immobiliari Prat de la Bartra,
Bloc D Loc. 11
AD200 Encamp
T (+376) 741 265
amadeugallart@agenciagallart.com

Av. d’Enclar 64
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 760000
oficina.eeca@andorra.ad
www.enclarcarburants.ad

Ctra. General, Ed. Ariel, 
Bloc A, 1r 4a
AD400 La Massana 
T (+376) 737 955
econet@andorra.ad

ECO-NETEGES ESPECIALS S.A.

Ctra. de la Comella, km 1,400
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 801 8 08
andorcarn@andorra.ad
www.andorcarn.ad

Frontera del riu Runer,
caseta 6
AD600 Sant Julià de Lòria
T (+376) 844 607

Av. d’Enclar 115,
Ed. Sta. Coloma Park, Bloc A L1
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 724 999
lf@logifluid.com

C. Esteve Dolsa, 45, 5D
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 679 357
T (+34) 664 073 314
transportsmgandorra@gmail.com

T (+376) 326 913
bastseguretat@andorra.ad

MULTISERVEIS 
INTEGRALS 01 

T (+376) 837 069
tberneifill@hotmail.com

TRANSPORTS 
BERNÉ I FILL 

C/ de la Plana 20, Prada Masover 
AD500 Santa Coloma
T (+376) 738 888
info@catrans.ad
www.catrans.ad

C. La Closa, 15
AD500 Andorra La Vella
T (+376) 807 255
gtt@gtt-transport.com

C. Poblado 21
AD500 Santa Coloma
T (+376) 722 607
refesa@refesa.ad
www.refesa.ad

Av. de Rouillac, 15-17 baixos 
AD200 Encamp
T (+376) 344 700
T (+376) 322 534
vagontrans28@gmail.com

Av. de la Bartra · AD200 Encamp
T (+376) 736 300
gelesa@gelesa.ad

Ctra. d’Espanya, 
Z.I. Borda del Germà, nau 31
AD600 Sant Julià de Lòria
T (+376) 741 200
comercial@traldisporta.com
www.traldisporta.com

Ctra. dels Cortals 7, nau Marot
AD200 Encamp
T (+376) 801 080
ferros@marot.ad

Av. de François Mitterrand, 7
AD200 Encamp
T (+376) 731 100
garatgeoros@pintat.com

Av. Carlemany 67, 3r 2a 
AD700 Escaldes-Engordany
T (+376) 331 078
josep.magallon@tli-transport.com

Camp de Perot, Bloc D, 2n 2a
AD600 Sant Julià de Lòria
T (+376) 841 480
T (+376) 332 440
transpcapdevila@andorra.ad

Av. de Salou, 98
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 723 777
transportsareny@andorra.ad
www.transportsareny.com

Av. de Salou 56
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 1802 444
fruitesmolina@andorra.ad

Av. Consell de la terra 14-16 
AD700 Escaldes-Engordany
T (+376) 737 560
www.grupheracles.com

C. Dr. Vilanova 7, Zona Industrial
AD500 Andorra La Vella
T (+376) 862 084
frugar@andorra.ad

Ctra. d’Aixovall, Km 1
AD600 Aixovall
T (+376) 741 100
intertrans@intertrans.ad
www.intertrans.ad

Urb. Camp de Perot, 
Ed. Canturri 2n 1a 
AD600 Sant Julià de Lòria
T (+376) 349 671
t.sansa@andorra.ad

Ctra. La Comella, 27 “El Ribal”
AD500 Andorra La Vella
T (+376) 845 391
xaltimir@transkral.com

Ets Transportista???

aquí només ens faltes tu!!!



C. Prat de la Creu, 59 65 
AD500 Andorra la Vella

agreda@andorra.ad

T 824 991

www.agreda.ad

PATROCINADOR

Av. Pont de la Tosca. Partida 
d’Ensucaranes. Borda Mandicó
AD700 Escaldes-Engordany
T +376 826 117
contar@grupheracles.com
www.contar.ad

Av. Santa Coloma, 93-95, 
Paratge Padra de Moles 
AD500 Andorra la Vella
T +376 805 600
ecogrup@pirse.com

C. Poblado, 21 - Santa Coloma  
AD500 Andorra la Vella
T +376 722 607
refesa@refesa.ad
www.refesa.ad

C. Esteve Dolsa núm. 48  
AD500 Andorra la Vella
T +376 800 215
ecotecnic@ecotècnic.com 
www.ecotenic.com 

Av. d’Enclar, 58 
AD500 Andorra la Vella
T +376 722 292
homedelsac@andorra.ad
www.homedelsac.ad

Ctra General, 3
Ed. Ariel Bloc A 1e 4a 
AD400 La Massana
T +376 737 955
econet@andorra.ad

Passatge Antònia Font 
Caminal, 1-602A 
AD700 Escaldes-Engordany
T +376 877 330
neida@neida.ad
www.neida.ad

Av. Consell de la Terra, 14-16
AD700 Escaldes-Engordany
T +376 810 510
pirinenca@grupheracles.com

Av. de la Bartra · Bordes del 
Ramonet s/n de Casa Parrot 
AD200 Encamp
T +376 801 020
revanosa@grupheracles.com
www.revanosa.ad

Carretera de la Comella s/n  
AD500 Andorra la Vella
T +376 801 949
www.ctra.ad

ECO-NETEGES ESPECIALS S.A.



sumari
14 L’ARQUITECTURA SALUDABLE IV. Contaminació Electromagnètica   _  22 Enginyeria ROC DEL QUER

32 Enginyeria CANALITZACIÓ RIU GRAN VALIRA  _  54 Urbanisme CONNEXIONS A ELS PLANS  _  60 Enginyeria ESTACIÓ DE FILTRATGE DE LA BIRENA

68 Arquitectura OFICINA CRÈDIT  ANDORRÀ  72 Arquitectura NOU DESPATX ORTEU RIBA  _  84  Arquitectura  EDIFICI D’hABITATGES A SANT JULIÀ

90 Arquitectura  2 ÀTICS A BARCELONA  _  96 Construcció  NOVA BENZINERA REPSOL  108 Interiorisme CENTRE COMERCIAL PYRÉNÉES

120 Interiorisme DÚPLEX A ANYÓS  _  134 Interiorisme BAR DE VINS 13,5  _  140 DOSSIER PLA RENOVA

169 MISCEL·LÀNIA  _  170 ART AL ROC TALLERS D’ART  _ 176 CAEE PICASSO _ 182 MUSEU DEL TABAC EGIPTE 

188 CINEMA PICURT  _ 190 4X4 OVERLAND  _ 194 TURISME  CARRERS QUE BATEGUEN  _ 198 AUTOMOCIÓ  MASERATI

13l’advEDITORIAL12 l’adv SUMARI

PORTADA:  Nou mirador del Roc del Quer (Canillo) · Foto: MELAN

l art 
de 

viure
ANdoRRA

Edita: 

NP AGÈNCIA

Director NP Agència:

Toni Cornella i Planells

Directora, Coordinació editorial i Gestió comercial: 

Carmen Matalobos

Direcció d’Art, Edició gràfica, Disseny i Fotografia: 

Oscar Llauradó

Núria Publicitat i la revista L’Art de Viure 

Andorra no comparteixen necessàriament 

les opinions signades pels col.laboradors. 

La publicitat inclosa en aquesta revista no 

ha de ser considerada una recomanació 

de Núria Publicitat als seus lectors. Núria 

Publicitat es aliè als continguts dels 

anuncis. L’exactitud i/o la veracitat dels 

quals és responsabilitat exclusiva dels 

anunciants i les empreses publicitàries.

Maquetació: Oscar Llauradó, Alberto 
Lorenzo i Pere Santaeulària
Redacció: Sílvia Mestre Coy
Correcció: Anselm Goicoechea
Distribució: Jesús Constenla
Dipòsit legal: AND-181-97

NÚRIA PUBLICITAT
Terra Vella 22, local 1
 AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 860504
Fax (+376) 860405
adv@artdeviure.com
www.artdeviure.com

Toni Cornella i Planells
dIRECToR NP AGÈNCIA

editorial 
quest estiu està sent ben farcit d’activitats de gran valor afegit per la repercussió positiva que 
estan tenint a l’exterior i, crec que tothom estarà d’acord que són benvingudes, vistos els darrers 
mesos que estem vivint, ja sigui en política i economia nacional o internacional. Tour de França, 
Ultratrail, concentracions de motos, campionats de motocròs, salons innovadors de 
4x4 —als quals els desitgem molt d’encert— l’Spartan Race, festivals de música 
i animacions turístiques al carrer, i les festes majors, complementen 
accions engrescadores per la nostra imatge exterior.

Políticament, aquesta tardor haurem de clarificar les opcions d’encaix del país dins les 
institucions internacionals… ja que d’elles dependrà, en una part important, el futur 
del país…

Reflexionem doncs, per encertar en el futur de tot plegat
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L’arqui-
tectura 

saludable (IV)
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L’arquItectura SaLudabLe (IV)
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Contaminació 
electromagnètica
La contaminació no 

és altra cosa que la 

presència d’elements o 

d’actors que comporten 

una toxicitat per als                                           

éssers vius, és a dir 

quan la tolerància a 

aquests elements o bé 

és nul.la o està sobre-

passada. Des de sempre 

l’home ha conviscut 

amb diferents tòxics 

i graus de toxicitat, 

molts d’ells naturals i 

més recentment també 

artificials.

són inexistents, insuficients 
o deficients, havent-hi cada 
vegada més equips electrò-
nics que creen harmònics que 
pertorben la xarxa i les ones 
electromagnètiques.

A nivell de camps electro-
magnètics d’alta freqüència, 
que són els que han augmen-
tat més els darrers anys, les 
fonts de contaminació a l’ex-
terior són: les estacions base 
de telefonia mòbil i de tele-
comunicacions o radars, la 
radiació del telèfon sense fils 
o Wi-Fi dels veïns, els comp-
tadors elèctrics digitals, etc... 
I a l’interior els mòbils, els te-
lèfons sense fil, el router Wi-
Fi, les consoles sense fil, els 
intercomunicadors de bebès, 
etcètera...

L’electricitat estàtica artificial 
seria una altra manifestació 
elèctrica derivada en aquest 
cas de l’ús de materials sin-
tètics en els acabats de cons-

trucció i tenir unes males de-
rivacions al terra.

Aquesta exposició, habitu-
al avui, als camps elèctrics i 
magnètics de baixa freqüèn-
cia i electromagnètics d’alta 
freqüència ha fet aparèixer 
fruit d’aquesta contamina-
ció símptomes associats a la 
malaltia dita de l’electrosensi-
bilitat (EHS) i fins i tot d’elec-
trohipersensibilitat entenent 
com a tal una pèrdua de la to-
lerància de l’organisme a l’ex-
posició a aquestes radiacions 
artificials. Són moltes les ho-
res que passem dins dels edi-
ficis, comparativament amb 
els nostres avantpassats.

Segons l’OMS, avui n’estaria 
afectada entre un 1 i un 3% de 
la població. A Europa entre el 
3 i el 5% de la població. A Su-
ècia el 2004 es reconeixia un 
9% de la població. I a Àustria 
el 2003 el 13,3%. (Silvestre, 
2014).

Els símptomes coneguts que 
manifesta l’electrosensibili-
tat són mal de cap, malestar 
general, canvis d’humor, irri-
tabilitat, vertigen, visió bor-
rosa, cansament, nàusees, 
problemes pulmonars, dolors 
musculars, acúfens, depres-
sió, alteracions de pell i picors, 
infeccions recurrents, estrès, 
desorientació, problemes de 
memòria, disfuncions cogniti-
ves, trastorns del son i insom-
ni, suors nocturnes, disminu-
ció de la libido, mans i peus 
freds, cames inquietes i pares-
tèsies, picor al ulls, taquicàrdi-
es, agregació hematies i debi-
litat del sistema immunològic.

El camp magnètic terrestre, 
el camp elèctric terrestre i el 
camp electromagnètic solar 
són portadors d’influències 
biològiques des de l’entorn 
electromagnètic natural. 

Tal i com ja descrivien el 
1993 els doctors en medicina 

A

Tabacalera 
andorrana Sa 
va realitzar l’any 1902 el primer 
aprofitament hidroelèctric a 
Andorra la Vella, prenent l’aigua 
del Valira del Nord a La Mas-
sana. El 24 d’octubre del 1909 
l’oferia a tots els Comuns i al 
1928 el Dr. Viladot comprava la 
secció elèctrica de la Tabacale-
ra constituint Electricitat Andor-
rana SA. El 1920 es va crear la 
Societat Nord-Andorra SA.

MúTua elècTrica
El 9 d’octubre de 1903 s’havia 
constituït la Mútua Elèctrica 
de Sant Julià de Lòria, a la 
qual el Comú concedia el 4 de 
febrer del 1914 la concessió del 
subministrament a tota la par-
ròquia. Quan el 27 de març de 
1929 el Consell General atorgà 
la concessió de Fhasa amb 
una capacitat de producció 
de 35.000 CV, EASA tenia 110 
CV, la Mútua Elèctrica de Sant 
Julià de Lòria tenia 30 CV, la 
Unió Elèctrica d’Encamp tenia 
40 CV i casa Hostet a Soldeu 
altres 40 CV (Giral,  2009). 
El consum d’electricitat a 
Andorra ha passat d’1 mega-
watt/hora (1.000 kilowatts/
hora) l’any 1935 (Vehils, 2005) 
a 600.129 megawatts/hora el 
2008. (Moles/Cereza 2009).

Aquests tòxics són de tipus bi-
ològic (bacteris, fongs, virus, 
insectes...), químic (substàn-
cies dins del menjar, dels pro-
ductes de neteja, cosmètics, 
materials de construcció, 
teixits, joguines, tabacs...) i 
físic (radiacions elèctriques, 
magnètiques, d’ones electro-
magnètiques...). I es troben 
presents a les nostres vides, 

quotidianament. La majoria 
no els veiem, no els sentim, 
no els olorem, no els degus-
tem, no els percebem amb el 
tacte, però hi són.

Com diu molt bé Elisabet Sil-
vestre en el seu llibre “Vivir 
sin tóxicos”, viure sense tòxics 
és una premissa bàsica per a 
disfrutar plenament la vida.

Al 1974, uns experts ameri-
cans en  telecomunicacions 
ja preveien que l’home podia 
entrar ben aviat en una era de 
pol·lució energètica compa-
rable a la química de llavors. 

Les fonts de contaminació 
electromagnètica artifici-
al que comporten toxicitat 
a nivell de camps elèctrics 
i magnètics alterns de bai-
xa freqüència (fins a 50 Hz) 
i a l’exterior són: les línies de 
distribució elèctrica de baixa, 
mitjana i alta tensió (aèries o 
enterrades), els centres de 

transformació, les estacions 
transformadores prop o dins 
dels edificis, les caixes d’as-
censor i de comptadors i les 
caixes d’instal·lació elèctrica 
o d’equips elèctrics i elec-
trònics dels veïns. A l’interior 
d’un habitatge són: el cablejat 
elèctric, els diversos electro-
domèstics com la nevera, la 
rentadora, el microones, l’as-
secador de cabell, la màquina 
d’afaitar, l’equip de música, 
els reproductors d’imatges, la 
televisió, l’ordinador, el radi-
odespertador, les bombetes, 
els llits elèctrics, el transfor-
mador dels intercomunica-
dors dels bebès, les bom-
betes de baix consum, les 
alarmes, els carregadors de 
mòbils, els aparells elèctrics, 
etcètera...

Aquesta contaminació és més 
problemàtica si hi ha manca 
de disseny de la instal·lació, 
si la instal·lació elèctrica és 
deficient, les preses de terra 

Dos-cents anys després de la revolució industrial al nostre 
entorn i de més de cent anys de l’expansió i de la normalització 
del consum de l’electricitat podem parlar de l’energia amb 
més coneixement. Apreciant tots els avantatges enormes i 
la importància en el desenvolupament humà dels darrers 
anys, s’ha de reconèixer que la producció, la transformació 
i el transport creixents, per diversos mitjans, han comportat 
l’aparició de l’increment de la contaminació artificial que hi 
va associada.

Com diu molt bé Elisabet 
Silvestre en el seu llibre 
“Vivir sin tóxicos”, viure 
sense tòxics és una 
premissa bàsica per a 
disfrutar plenament la 
vida ...

“”Votre santé en lieu sûr. Des solutions pratiques 
grâce a la géobiologie” Alain de Luzan. – 2012.



Suzanne i Pierre Déoux, la 
matèria es compon d’un 
nombre gairebé igual de 
partícules carregades 
positivament o negativa. 
La matèria és aparentment 
neutra. Si les càrregues 
positives i negatives són 
separades en unes distàncies, 
es crea un camp elèctric. 
Un corrent elèctric és un 
desplaçament d’un conjunt 
de partícules carregades que 
produeix secundàriament 
un camp magnètic que li 
és perpendicular. El camp 
elèctric es mesura per volts/
metre, el camp magnètic en 
ampers/metre o nanosteles 
i el seu producte, o potència 
de radiació, en W/m².

Aquestes radiacions es pro-
paguen en una longitud d’ona 
i una freqüència en forma 
d’ona electromagnètica i 
amb la velocitat de la llum. El 
camp elèctric i el camp mag-

nètic es propaguen simultàni-
ament, en l’espai o dins d’un 
conductor, vibren en fase, 
perpendicularment entre ells 
i en la direcció de la propaga-
ció. La longitud és la distància 
entre els punts iguals corres-
ponents a l’ona i la freqüència 
són el nombre d’ones que 
passen per un punt donat en 
un segon. La unitat és l’Hertz. 
Aquests dos darrers paràme-
tres són independents i inver-
sament proporcionals.  

És a dir, a ones curtes corres-
ponen freqüències elevades i 
a la inversa. Quan una ona es 
troba un obstacle, una part 
d’ella és absorbida i l’altra re-
flectida.

L’absorció o el rebuig d’ener-
gia depenen de les caracte-
rístiques elèctriques i mag-
nètiques de la matèria que fa 
d’obstacle.

L’absorció depèn de la permi-
tivitat o constant dielèctrica 
que varia en els teixits biolò-
gics i també en les estructu-
res microscòpiques. També 
varia segons les freqüències. 
Per tant els corrents elèctrics 
que circulen pel nostre cos no 
són uniformes. I depenen de 
la permeabilitat magnètica 
o capacitat d’un cos de dei-
xar-se travessar per un flux 
magnètic. Aquesta permea-
bilitat magnètica en la majo-
ria dels materials biològics és 
pròxima a l’aire o al buit.

El corrent continu té una fre-
qüència nul·la i s’usa per a 
bateries, piles i corrents in-
dustrials.

L’espectre de les ones elec-
tromagnètiques va des d’1 a 
4.000 Hz per a les extrema-
dament baixes que s’usen per 
a fins militars i terapèutics 
(inferiors a 30 Hz). 

L’arquItectura SaLudabLe (IV)
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Tots els organismes vius tenen al 
seu interior corrents elèctrics que 
actuen de transmissors de diver-
ses i complexes activitats, ja siguin 
neuromusculars, de secreció glan-
dular, de funcionament de la mem-
brana cel·lular, o d’altres i fins i tot 
propietats magnètiques que es van 
coneixent cada dia millor. La inter-
ferència d’aquestes funcions per 

camps elèctrics i magnètics exte-
riors, ja siguin artificials o naturals, 
no és avui cap novetat, però pot ser 
perjudicial, per pertorbadora.

La contaminació electromagnèti-
ca, tant artificial com natural, exis-
teix i el seu desconeixement no és 
cap excusa per a subestimar-la.

GEA GEA

L’arquItectura SaLudabLe (IV)
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Les ones radioelèctriques van de 
4.000 Hz a 300 x 103 Hz i s’usen 
en radiotelefonia i radiotelegra-
fia.

Les microones van des de 300 
x 103 Hz als 500 x 106 Hz són hi-
perfreqüències radioelèctriques 
i serveixen per a la radiodifu-
sió, telefonia mòbil, DECT, wi-fi, 
telecomunicacions, televisió, 
transmissions espacials i orbi-
tals, radars civils i militars, forns 
domèstics i industrials, usos mè-
dics, etc ...

Els infrarojos va del 500 x 106 

Hz als 1014 Hz i serveixen per a 
les làmpades, forns, calefacció, 
usos mèdics, detecció a les fos-
ques i làsers d’infrarojos.

La llum visible va dels 1014 Hz als 
1015 Hz i s’usa en il·luminació i là-
sers.

La radiació ultraviolada va del  
1015 Hz als 1018 Hz i s’usa per a 

fins mèdics, científics, tubs de 
fluorescència i usos industrials.

Els raig X estan entre 1018 Hz als 
1020 Hz i serveixen per radiogra-
fies, radioscòpies, radioteràpia i 
ús industrial.

Els raigs gamma són naturals i 
es troben entre els 1020 Hz i els 
1021 Hz.

Els raigs còsmics són naturals i 
es troben per sobre els 1021 Hz. 
(Silvestre / Bueno, 2009).

Totes aquestes radiacions tenen 
efectes atèrmics, sense calor. 
Des de les microones fins als 
raigs gamma tenen a més efec-
tes tèrmics, i des dels ultravio-
lats fins als còsmics tenen efecte 
ionitzant, és a dir l’energia dels 
seus protons és prou important 
com per a poder arrancar un o 
diversos electrons als àtoms de 
les molècules creant ions porta-
dors de càrrega elèctrica.

“La construcció de FHASA i la visió sociològica de l’enginyer Joan Vehils” Col·legi Oficial d’Enginyers Superiors d’Andorra. - 2005

“El gran libro de la casa sana” Mariano Bueno – 
2013

La ignorància no 
és garantia de més 
seguretat i molt menys 
de més felicitat, en tot 
cas ho és de menys 
salut.

“Geobiología y biohabitabilidad. La salud a través del hàbitat” Elisabet Silvestre 
Fortea – 2007

Evolució de la demanda elèctrica a Andorra. Perspectives de l’energia a Andorra 
(Albert Moles i Betriu i Ramon Cereza i Pérez).  22a Diada Andorrana XLI Universitat 
Catalana d’Estiu – 2009 “L’energia a Andorra”

GEA



Donada l’evolució de la tecnologia en 
els darrers anys, s’està agafant la ten-
dència de dotar als edificis d’un gran 
nombre de màquines, per aportar aire, 
per treure’l, per controlar la tempe-
ratura, per controlar la humitat, etc... 
Paradoxalment, aquesta inèrcia va en 
contra de la primera mesura del LLIBRE 
BLANC DE L’ENERGIA A ANDORRA, que 
és aplicar mesures d’eficiència energè-
tica en edificis per estalviar energia.

Actuar sobre la demanda, intentant 
racionalitzar el consum d’energia, po-
tenciant així l’eficiència energètica és la 
via recomanada per la CEE: seguir les 
directrius del protocol de Kyoto i con-
trolar la despesa energètica.

Andorra és un país de natura i, tal i com 
es va declarar des del Ministeri de Medi 
ambient en les jornades d’eficiència 
energètica, d’ençà l’any 2008 la qualitat 
de l’aire ha augmentat i s’ha estabilitzat 
en els darrers anys. Les dades de la web 
de Qualitat de l’aire de Govern, donen 
una qualificació de l’índex de qualitat 
de l’aire a Andorra de bona. Cal aprofitar 
aquesta tendència i continuar millorant.

L’arquitectura adapta el disseny d’edi-
ficis al medi ambient, amb la finalitat 
d’optimitzar el consum de recursos 
naturals per tal d’estalviar el màxim 
d’energia i fer edificis confortables i 
saludables. L’objectiu és la consecu-
ció d’un gran nivell de confort tèrmic 
i visual, mitjançant l’adequació del 
disseny, la geometria, l’orientació i la 
construcció de l’edifici a les condicions 
materials i climàtiques de l’entorn.

Un edifici ben dissenyat minimitza l’ús 
d’aparells. En aquest sentit, cal que la 

normativa promogui, prioritzi i premiï, 
per exemple, les ventilacions naturals 
perquè presenten molts avantatges i 
són coherents amb el país de natura 
que és Andorra, així com per complir el 
principi de millorar l’eficiència energè-
tica, reduint-ne el consum.

No s’han de perdre els hàbits saluda-
bles adquirits com, per exemple, ven-
tilar correctament l’habitatge (franges 
horàries òptimes, temps que cal ven-
tilar, hàbits d’estiu, hàbits d’hivern…) 
de la mateixa manera que hom coneix 
les precaucions a prendre per evitar el 
contagi de la grip. Prendre consciència 
i utilitzar l’habitatge com un organisme 
viu és la solució més eficient.

Cal prioritzar la ventilació natural i evi-
tar l’ús de maquinària innecessària, 
que suposa un major cost, un major 
consum i un major manteniment o, en 
el pitjor dels casos, quan s’espatlla i no 
es repara representa un perill per a la 
salut de les persones.

D’altra banda, a Andorra es recullen 
dades sobre el nivell de contaminació 
electromagnètica.

Un cop més, els progressos tecnològics 
ens envolten d’ones que no es veuen ni 
s’oloren, però que hi són i que afecten 
a la salut de les persones, segons reco-
neix l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS), l’Agència de Recerca contra el 
Càncer (IARC) o l’Agència Europea de 
Medi Ambient (EEA). 

Al maig de l’any 2011 el Consell d’Euro-
pa va aprovar la Resolució “Perills po-
tencials dels camps electromagnètics 
i els seus efectes en el medi ambient”. 

La resolució entre altres coses diu: 
“Pel que fa a les normes i límits per 
les emissions de camps electromag-
nètics de tot tipus de freqüència, l’As-
semblea va recomanar l’aplicació del 
principi ALARA (As Low As Reasonably 
Achievable), és a dir, el nivell tant baix 
com sigui raonablement possible; te-
nint en compte, no només els anome-
nats efectes tèrmics, sinó també els 
efectes atèrmics o biològics de l’emis-
sió o radiació dels camps electromag-
nètics. A més, el principi de precaució 
s’ha d’aplicar quan l’avaluació científi-
ca no determina els riscos amb sufici-
ent certesa, sobre tot perquè, donada 
la creixent exposició de la població 
–en particular els grups més vulnera-
bles com els joves i els nens- el cost 
humà i econòmic de la no acció podria 
ser molt elevat si s’ignoren les alertes 
primerenques”.

El principi de precaució estableix que 
quan una activitat representa una 
amenaça o un dany per a la salut hu-
mana o el medi ambient, cal prendre 
mesures de precaució fins i tot quan 
la relació causa-efecte no s’hagi pogut 
demostrar científicament de forma 
concloent pel moment.

Amb l’objectiu que les cases siguin 
confortables i saludables, els regla-
ments corresponents han de reque-
rir l’eficiència natural, minimitzant 
els aparells innecessaris, optant per 
cablejar les connexions d’internet en 
comptes del WiFi i incorporar els hà-
bits saludables com a manteniment 
de l’habitatge: pel control tèrmic estiu 
i hivern, per la qualitat de l’aire interi-
or, per reduir els camps electromag-
nètics, etc.

18 l’adv EL COAA OPINA

En el model de desenvolupament de les societats industrials contemporànies, 
prosperitat econòmica, despesa energètica i contaminació estan íntimament lligades. 
Com més creixem, més consumim i més contaminem, però ni les matèries primeres 

que utilitzem per produir energia no són inesgotables ni el progrés és admissible a costa de la qualitat 
ambiental.

per LA JUNTA DeL COL·LeGI OFICIAL D’ArQUITeCTeS D’ANDOrrA
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A 500 m d’alçada podem observar la vall 
de la parròquia de Canillo, sabent del cert 
que tenim davant el resultat de 540 milions 
d’anys d’evolució geològica. Aquesta dada, 
que pot ser sorprenent per a alguns, és 
només un petit detall de tot el que es pot 
conèixer experimentant la ruta del mirador 
del Roc del Quer. La passarel·la, amb 
l’escultura de l’observador, és la culminació 
del projecte inaugurat a principis d’estiu. 
Un mirador de diferents nivells, que compta 
fins i tot amb un museu exterior, la finalitat 
del qual és que la gent gaudeixi de l’origen 
de l’entorn del mític Roc del Quer.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ
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Observatori
Ruta del Roc del QueR

   de   l’evolució
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extremes al visitant, fer-lo vibrar, 
sentir un vertigen controlat. El 
voladís porta al visitant fora del 
límit natural de la roca, el que li 
confereix una atractiu especial 
com a observatori. No només es 
veu, també és poden experimen-
tar sensacions diverses.

Pel que fa a les obres, la major 
part del temps, 5 mesos, el que 
s’ha fet és treballar en la cimen-
tació, situada sota el paviment 

del nivell 3. Aquesta ha estat la 
tasca més llarga, dura i alhora de-
licada, ja que calia ser precís i cu-
rós quan es perforava la roca, on 
havien d’anar els ancoratges i les 
prolongacions de les bigues que 
sostenen tota l’estructura. 

El museu exterior, un dels aspec-
tes originals de l’obra, és una es-
tructura que segueix el moviment 
natural del lloc, amb materials i 
colors orgànics. Aquí s’hi pot lle-

>>> Els treballs han proporcionat una experiència sensorial diversa, 
no només la contemplació

500 METRES

L’entorn natural 
és un espectacle 
per als 
visitants

Raimon Díaz, un dels enginyers 
de l’equip i creador del concepte 
del mirador, afirma que l’objectiu 
principal que s’ha perseguit en el 
disseny i la realització de l’obra 
ha estat el de crear sensacions 
diferents que permetin entendre 
l’entorn. 

El 90% de l’estructura ha estat feta 
amb acer corten de la millor qua-
litat. Aquest material dóna una 
sensació molt natural i orgànica 

a l’estructura. Aquest és un dels 
pocs miradors al món amb una 
passarel·la d’aquest tipus, i possi-
blement l’únic amb una escultura. 

El voladís està fet amb caixons de 
corten i té unes finestres de vidre 
al terra que permeten veure i sen-
tir l’altura de 500 metres a la que 
es troba el mirador. Els creadors 
volien que fos una estructura úni-
ca. Amb aquesta passarel·la,  voli-
en provocar sensacions una mica 

> En aquest projecte s’ha treballat amb quelcom més que pedra i ferro



gir informació sobre el paisatge 
que s’observa, però també les sen-
sacions que es poden sentir.

Sota el museu hi ha un altre nivell 
que ofereix un punt de vista  dife-
rent i que pot ser també una zona 
de descans.  

El mirador del Roc del Quer s’ha 
d’entendre com una ruta, amb di-
ferents espais i fases, ja que des de 

l’inici es van donant pautes al visi-
tant per ajudar-lo en l’experiència. 
Una guia de la visita per treure el 
màxim de profit possible. Precisa-
ment, una d’aquestes indicacions 
convida a l’observador a endur-se 
aquest lloc al cor.

26 l’adv ENGINYERIA

>>>L’escultura, de gairebé 3 m i realitzada a partir de sis planxes de corten, 
és obra de l’escultor argentí Miquel Àngel González. L’artista ha treballat 
manualment el material fins que li ha donat la forma d’un home, un 
observador de l’entorn que ofereix aquesta vall de Canillo

El voladís és 
una atracció per si 
mateix

PROMOTOR: COMÚ DE CANILLO
ENGINYERIA: ENGINESA

R.Díaz / P.Iglesias / X.Ganyet
CONSTRUCTORA: LOCUBSA
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DINNTECO INTERNATIONAL fabrica i comercialitza a nivell 
mundial el DDCE (Dispositiu Equilibrador de Camps Elèctrics 
Variables), capaç d’evitar l’impacte directe dels llamps i 
minimitzar de forma significativa els efectes indirectes dels 
polsos electromagnètics en l’estructura que protegeix.

DINNTECO INTERNATIONAL pORTA més DE 10 ANys DEmOsTRANT L’EfICàCIA I 
EfICIèNCIA DELs sIsTEmEs DE pROTECCIó CONTRA EL LLAmp quE COmERCIALITzA.

DEFINICIÓ I PRINCIPI DE 
FUNCIONAMENT
El DDCE és un Sistema de Protecció 
contra descàrregues atmosfèriques 
i Protector Electromagnètic que 
evita l’impacte dels llamps sobre 
l’estructura que protegeix. EL DDCE 
és un Sistema Captador Passiu de 

corrents electrostàtics en temps 
que els deriva a terra, el principi de 
funcionament està basat en equilibrar 
o compensar el camp elèctric variable 
existent a l’entorn, evitant que es 
generi el traçador ascendent en el 
DDCE i en l’estructura que protegeix, 
depenent del radi de cobertura.

PROGRÉS TECNOLÒGIC I COMPLIMENT NORMATIU DEL DDCE

El progrés tecnològic respecte als sistemes convencionals rau en el fet que, mentre 
el dispositiu DDCE realitza una compensació del camp elèctric existent a l’entorn, 
cada vegada que aquest pateix una variació, per molt petita que sigui, situant la 
saturació del camp elèctric en aquesta zona per sota del límit que pugui provocar 
el trencament del dielèctric de l’aire. Aquesta compensació constant, successiva 
i/o seqüencial (en funció de les variacions de camp existents a la zona) i en temps, 
que realitzarà el DDCEE, ens garantirà la no generació del traçador ascendent, 
apareixent efectes de fugida de corrent constants i d’intensitat baixa i no perillosa, 
a terra. 

D’altra banda, els sistemes convencionals realitzen una compensació del camp 
elèctric de forma immediata, o sigui, en microsegons, quan hi ha una diferència 
de potencial aproximada d’uns 500 kV entre el traçador descendent i el traçador 
ascendent que generen. En aparèixer l’impacte de llamp sobre el captador es 
generaran diferents efectes elèctrics (fuites de corrent d’intensitat molt alta i 
perilloses) i electromagnètics sobre el mateix captador i sobre l’estructura que 
protegeixen els quals, depenent de la intensitat que transporti el llamp (fet que mai 
sabem per endavant), provocaran destruccions sobre la instal·lació protegida i/o 
danys a persones i/o animals, de conseqüències impredictibles.

Per tant, els dos sistemes (DDCE i sistema convencional) realitzen una compensació 
del camp elèctric i són sistemes captadors passius.

El DDCE compleix amb els requisits marcats per les normes UNE-EN IEC 62305 
i amb el CTE (SU8) per ser un sistema captador passiu i tenir el mateix principi 
de funcionament que un sistema convencional, és a dir, la compensació del camp 
elèctric existent al seu entorn. L’única diferència és el temps de compensació, 
mentre el DDCE ho fa de forma contínua i cada vegada que el camp pateix una 
variació en el seu entorn, el sistema convencional ho fa en un instant quan la 
diferència de potencial entre aquest i el traçador descendent que surt del núvol és 
d’uns 500 kV.

Instal·lador Oficial al principat d’Andorra
Ctra. de la Comella, núm. 23, AD500 Andorra la Vella · Tel. 870144 · correu@cimsa.ad
www.cimsa.ad



TEXT: REDACCIÓ · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ

Durant els darrers 4 anys s’han pogut observar les obres que s’han realitzat al riu Gran Valira, al 
pas per la capital. El projecte, realitzat pel Ministeri d’Ordenament Territorial en col·laboració amb 
el Comú d’Andorra la Vella, s’ha centrat en la canalització del riu i en el tractament dels espais a 
la vora del mateix. Amb 4,3 milions d’euros de pressupost, pel moment s’han atacat els punts 
urgents del que és una remodelació molt més àmplia i complexa. El control del cabal fluvial és 
sens dubte una de les tasques que des de fa molts anys s’ha realitzat al Valira, amb l’objectiu de 
no haver de lamentar desgràcies com les de principis dels anys 80 del segle passat. A més, s’ha 
potenciat el passeig dels dos costats del Valira, convertint aquests trams en un trajecte que els 
ciutadans utilitzen per múltiples activitats d’oci i lleure.

CONTROLAR LA NATURA
CanalitzaCió riu Gran Valira 
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ANDORRA LA VELLA



PASSEIG FLUVIAL INTEGRAT

La canalització del Gran Valira, tot i tractar-
se d’un sol projecte, s’ha treballat per 
fases independents. D’aquesta manera, 
les obres han pogut centralitzar-se més en 
aquells aspectes més urgents, i s’han atacat 
al detall les prioritats que des d’un inici 
se sabien més importants. Canalització i 
tractament dels espais naturals que hi ha a 
la vora del Valira, són els dos eixos centrals 
d’aquests treballs. La fase 2 concerneix el 
marge dret del riu des del Pont del Prat del 
Salit al Pont de Santa Coloma. Aquest tram 
estava sense canalitzar i sense passeig a 
banda i banda.

CanalitzaCió riu Gran Valira · FaSE ii
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>>>La canalització del riu ha intentat 
respectar al màxim la flora i la fauna 
afectades per les obres. A més, ara 
es disposa d’un bon tram per poder 
transitar vora el Gran Valira i donar 
ús a aquest espai. Aquesta fase de 
les obres estava pressupostada en 
més d’un milió dos cents mil euros, 
amb un calendari de 35 setmanes 
d’execució.

La major part dels murs al llarg 
d’aquest tram han estat reconstruïts 
aprofitant els de maçoneria que ja hi 
havia, i sovint s’ha conjugat amb un 
vial nacional o parroquial, coronats 
amb voreres. Aquestes sovint tenen 
un disseny volat per sobre del 
corrent d’aigua, el qual li confereix 
un aspecte lleuger i integrat a la 
natura. S’ha respectat al màxim 
el medi natural, sempre que les 
recomanacions des del punt de vista 
hidràulic ho han permés

L’equip redactor de la proposta ha 
realitzat els treballs encarregats per les 
autoritats, segons les regles d’Art de 
l’Enginyeria, a més de les directrius i les 
instruccions del Ministeri d’Ordenament 
Territorial, sobretot pel que fa als 
programes, prioritats, terminis i modalitat 
d’execució de cada tasca. S’han 
seguit totes les ordinacions, Decrets i 
Reglaments en matèria d’Urbanisme, 
Xarxes, Seguretat i construcció. Totes 
les empreses implicades han seguit 
escrupolosament la normativa vigent. 
Aquest ha estat un projecte de l’executiu 
que, tot i les crítiques arribades des 
dels sectors ecologistes, ha enfocat els 
esforços en aprofitar i protegir al màxim 
la flora i la fauna de la ribera del Valira. 
Aquests quatre anys d’obres han donat 
com a fruit, a més del control del cabal 
del riu, un espai d’oci i lleure. El passeig al 
costat del Valira és ara més llarg i segur. 

La fase 2, tram que comprèn el Prat 
del Salit fins el Pont de Santa Coloma, 
estava completament sense canalitzar 
i no hi havia una infraestructura per 
poder caminar, de manera segura, vora 
el riu. 

Per tal de poder executar aquestes 
obres tant Govern com Comú han hagut 
d’arribar a acords amb els propietaris 
afectats per les mateixes. La necessitat 
de controlar el pas del riu en aquest tram 
era molt urgent i finalment s’ha tancat en 
aquesta Fase 2, de manera satisfactòria, 
des que van començar les obres a l’any 
2013. Això no vol dir que es doni per 
finalitzada la tasca, ja que un riu ha de 
ser objecte d’atenció i intervencions 
continuades, per garantir la seguretat 
en cas de possibles desbordaments, 
davant una climatologia extrema. 

Per la realització del 
projecte s’ha arribat 
a acords amb els 
propietaris dels terrenys 
afectats



D’altra banda, també la flora i la fauna 
que l’envolten són un aspecte a tenir en 
compte.

Durant el temps que han durat les 
obres no hi ha hagut talls importants al 
trànsit rodat, ni molèsties significatives 
per als ciutadans que viuen a la vora. 
Dins els límits del possible, s’ha intentat 
no ocupar massa espai útil, tant per a 
vehicles com per a persones. De fet, s’ha 
treballat en aquest sentit amb el servei 
de circulació de la capital i l’Agència de 
Mobilitat.

Per a les intervencions i les excavacions 
al riu es van construir unes bermes o 

plataformes de treball que ocupaven 
parcialment el llit del riu. En la 
mesura que ha estat possible per a la 
construcció d’aquestes plataformes, 
s’ha utilitzat el fruit de les mateixes 
excavacions al llit del riu. Degut a 
això, en ocasions s’ha pogut veure 
lleugerament enterbolit el corrent 
d’aigua, tornant a l’estat natural un cop 
finalitzades les obres. L’amplada del llit 
del riu s’ha tornat a deixar segons el pla 
de l’AIA del projecte de canalització. 
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>>>El passeig té un disseny suspès per sobre del riu, el qual aporta 
lleugeresa al projecte i l’integra a l’entorn natural en la mesura que la 
seguretat fluvial ho ha permés
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La Fase 3 de les obres de canalització del 
riu Gran Valira correspon al marge dret 
des del Pont de Santa Coloma al Pont 
del Pobladó. Aquesta part de les obres 
també estava subdividida en dues parts. 
La A, en el tram de protecció de la CG1, 
i la B, que comprenia la part anterior a 
aquest punt.

Aquest punt de tot el projecte presenta 
les parts amb una vegetació natural 
més important i on la intervenció de la 
corporació local ha estat clau per poder 
realitzar uns espais naturals a la ribera 
que anteriorment havia crescut salvatge 
i sense control. Possiblement, això va 
ajudar a  que en realitat les espècies 

autòctones es mantinguessin al llarg 
dels anys, tot i que en alguns trams on 
el riu insistia a desbordar-se, havien 
minvat considerablement.

L’espècie dominant en matèria de 
vegetació és el pollancre (Populus 
Nigra). També s’hi troba el freixe 

PASSEIG INTEGRAT
La Ribera del riu Gran Valira, en el tram de la 
fase 3 del projecte de canalització té alguns 
trams naturals que s’han pogut respectar, 
tot i les obres realitzades pel Ministeri 
d’Ordenament Territorial en col·laboració 
amb el Comú de la capital. Conservar el 
medi natural que originàriament té el Valira 
ha estat el segon punt clau de totes les obres 
realitzades al llarg dels darrers quatre anys. 
El Comú de la capital ha treballat en alguns 
espais per tal de potenciar la flora i la fauna 
del riu. 

CanalitzaCió riu Gran Valira · FaSE iii
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En aquesta fase 
la ribera és 
rica en vegetació 
autòctona

>>>A les dues bandes del riu s’ha remodelat el passeig. Ara es pot arribar passejant per una vorera segura fins a 
Santa Coloma, a l’altura del Pobladó, sense problemes
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>>>Un cop finalitzats els treballs la normalitat ha anat de mica en mica 
retornant al medi natural del Valira. 

(Fraxinus Excelsior), el bedoll (Betula 
Pendula) o el beç (Alnus Glutinosa). Pel 
que fa al medi aquàtic, s’ha tingut en 
compte en alguns punts més sensibles 
de la intervenció. Aquests podien ser els 
trams on era necessari dragar el riu, per 
la construcció d’algun mur, com és el 
cas del Pont de Santa Coloma. A banda 
de la flora, la fauna autòctona també 
haurà patit inconvenients, però aquest 
és un mal menor tenint en compte 
que està en joc la seguretat davant un 
possible desbordament del riu. 

Conjugar al 100% les necessitats 
humanes, la protecció de l’ecosistema 
i la preservació del paisatge és un 
problema gairebé impossible de 
solventar de manera satisfactòria per 
totes les parts implicades. Així, s’han 
d’establir prioritats i solucions com 
s’ha fet en aquest projecte des dels 

ministeris implicats i la corporació local. 
Els treballs realitzats als espais en què 
s’ha pogut respectar l’entorn evidencien 
que aquesta intervenció era necessària, 
ja que l’aspecte que es pot observar ha 
millorat molt. 

En conjunt, s’han aplicat les mesures 
preventives i correctores considerades 
en el Pla de Vigilància Ambiental. En 
alguns trams de les altres fases s’han 
instal·lat bermes revegetades al marge 
esquerre del riu i caus prefabricats 
soterrats per a llúdries, a més de forats 
als murs al llarg de tot el tram afectat, 
per tal que la fauna autòctona pugui fer-
hi nius.  
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Com en la Fase III, la voluntat de 
l’executiu era la d’aprofitar al màxim 
possible la vegetació que de manera 
natural ha crescut a la ribera del riu. 
A la part central de la IV, les obres 
de construcció del mur ciclòpic  i de 
maçoneria s’han fet des de la parcel·la 
superior, el que ha evitat la berma 
de protecció del riu. Pel Ministeri 
d’Ordenament Territorial, així com el 
de Medi Ambient, era molt important 
la conservació al màxim possible de 
la vegetació de la ribera i la fauna 
existents. 

Per ser més precisos, la intervenció de 
la Fase IV ha estat centrada en el curs 
fluvial i la ribera del tram que va des 
de Bombers al carrer de les escoles 
de Santa Coloma. Aquesta era la zona 
calenta pel que fa als desbordaments 
del riu Valira quan s’han produït 
precipitacions importants. Amb 
l’execució d’aquesta fase ja s’ha 
intervingut tot el previst en el projecte 
original, però les tasques d’intervenció 
en matèria fluvial no s’aturen mai. A 
més de la implicació de les autoritats 
en unes obres centrades sobretot en 

la protecció ciutadana contra el risc 
d’inundacions, la col·laboració directa 
de la mateixa ha estat vital.

En la darrera fase de tot el projecte, 
Govern va signar un conveni amb els 
veïns afectats en el darrer tram. Aquest 
va permetre una canalització més 
respectuosa amb l’entorn, ja que es 
va poder retirar uns 3 m el mur de la 
canalització en relació amb el límit de 
canes, el que seria l’amplada mínima 
oficial del riu.

PUNT I SEGUIT DEL PROJECTE
L’acord amb els propietaris afectats per les 
obres de canalització del riu Gran Valira, ha 
estat un dels aspectes que ha calgut abordar 
en tot el procés al llarg d’aquests quatre anys 
d’obres. El darrer episodi de les obres al riu és 
la Fase IV. Aquesta abarca el marge esquerre 
del riu Gran Valira, des del Pont de Santa 
Coloma al Pont del Pobladó. Aquesta part no 

estava canalitzada en absolut, excepte els primers 175 m després del 
Pont de Santa Coloma, i els darrers 90 m abans del Pont del Pobladó.
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Natura i protecció 
conjugades 
al Valira

>>>Aquest tram no comptava amb un passeig en condicions. Ara la connexió està finalitzada i amb tot el mobiliari 
urbà necessari, com ara zones de descans
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>>>En la construcció dels murs s’ha aprofitat les antigues construccions de maçoneria existents. El Passeig ara arriba 
fins el Pont del Pobladó per ambdues bandes del riu

D’aquesta manera, es va poder conservar 
un marge del riu amb vegetació i fauna 
autòctones. Hauria estat difícil si els 
propietaris no haguessin col·laborat 
cedint terreny per poder fer un marge 
més ampli.

En el futur, tant el Comú d’Andorra la 
Vella com el Ministeri d’Ordenament 
Territorial són conscients que caldrà 

realitzar intervencions de manteniment 
al llarg de tot el marge intervingut del 
riu Gran Valira. Aquestes seran tasques 
d’instal·lació de drenatges i col·lectors 
nous, que en alguns casos ja s’han 
iniciat.

A més, durant el projecte s’han millorat 
els desguassos del rec de Santa Coloma 
i el Torrent del Cedre. 

Aquest era el punt crític,  ara protegit 
davant les crescudes del riu que en 
diverses ocasions s’havia desbordat en 
aquest tram.  
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Contràriament al que acostuma a 
passar, les obres realitzades davant el 
centre educatiu francès s’han finalitzat 
abans d’hora, ja que estava previst que 
continuessin durant l’estiu del 2016. 
La principal inquietud que va provocar 
l’acord entre el Comú d’Andorra la 
Vella i Govern per incidir en aquesta 
obra, era la d’impedir un possible 
desbordament del riu al pas pel Lycée 
i les zones properes. Per fer-ho, s’ha 
augmentat l’altura de la canalització al 

llarg d’un tram de més de 300 metres, 
que garanteix ara un control sobre el 
cabal fluvial. A més, i per continuar amb 
el passeig que hi ha a banda i banda del 
riu Valira al pas per la capital, s’ha afegit 
un voladís de 2,50 metres d’amplada 
que serveix com espai de passeig per 
a vianants, o qualsevol  altra activitat 
d’oci. D’aquesta manera, les dues 
passarel·les queden connectades, la de 
l’Estadi Nacional i la d’aigües que hi ha 
al final del Lycée.

LYCÉE PROTEGIT 
La darrera de les fases en tot aquest 
procés de canalització del riu Gran 
Valira ha estat la que afectava al tram 
del pas de riu enfront del Lycée Comte 
de Foix. Aquesta part de l’ampli projecte 
ha afectat la zona que va des de la 
passarel·la d’accés a l’Estadi Nacional 
fins la passarel·la d’aigües per sota del 
centre educatiu.
S’han construït més de 300 metres de 
recrescut de mur de formigó armat, 
respectant l’antic mur de maçoneria ja existent. Curs del riu controlat i espai 
per passeig afegit, converteixen les dues vores del riu Gran Valira en un espai 
important per poder utilitzar com a zona d’oci i lleure.

CanalitzaCió riu Gran Valira
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El tram del Lycée era un punt 
calent en matèria de seguretat 
davant un desbordament 
del Valira

>>>Una barrera protegeix l’escola dels sorolls ambientals per tal de no afectar 
les activitats del centre educatiu francès. A l’altura del pavelló de Govern tam-
bé s’hi ha intervingut



PROJECTE ENGINYERIA CANALITZACIÓ RIU GRAN VALIRA. TRAM LYCÉE COMTE DE FOIX

T. +376 803 325 T. +376 864 720

 

*Enginyeria Civil i d’Urbanisme 

C/  Prat Primer 4, apartament 44 
AD500 Andorra la Vella. Andorra 
t. +(376) 803 325  f. +(376) 803 326 

j.ramentol@andorra.ad 

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

www.unitas.adOHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL
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>>>La continuïtat de la zona de passeig afavoreix les activitats d’oci i de 
lleure. Ara aquest tram és molt més llarg a les dues bandes del riu

En aquesta fase les obres s’han 
realitzat en dos temps. En el primer 
s’han realitzat els murs, les grades 
i els acabats, incloent-hi la pantalla 
acústica, que permet disminuir el 
màxim possible el soroll i que aquest 
afecti a les funcions de l’escola. En la 
segona fase s’han anat construint els 
voladissos, s’ha acabat el darrer tram 
de canalització, s’han col·locat les 
baranes i, finalment, s’ha pavimentat 
l’espai destinat al passeig.    

Aquesta fase, que s’ha finalitzat gairebé 
un any abans del previst, també ha 
servit per millorar el desguàs del peu 

de la Baixada del Molí, que passa pel 
subsòl de l’Estadi Nacional. 

Per la seva banda, el Comú de la capital 
ha dotat d’enllumenat i dels elements 
de mobiliari urbà necessaris. D’aquesta 
manera, el passeig vora el Valira ja té 
continuïtat per als vianants des de 
l’Estadi Nacional fins al Carrer de les 
Escoles, a Santa Coloma.   

PROJECTE: Canalització Gran Valira Tram Lycée

ENGINYERIA: 

JORDI RAMÉNTOL · XAVIER BEAL

CONSTRUCTORA: UNITAS

EMPRESA CONSTRUCTORA CANALITZACIÓ 
RIU GRAN VALIRA TRAM LYCÉE COMTE DE FOIX
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GARANTIA 
SEGURETAT 
SOLUCIONS

AL VOSTRE ABAST

GARANTIA 
SEGURETAT 
SOLUCIONS

AL VOSTRE ABAST www.gea.ad

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

IL·LUMINACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS

CUINES I BANYS
DOMÒTICA

 IL·LUMINACIÓ EFICIENT

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

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

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL
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Carrer Pobladó, 37 · Naus Cortés núm. 3 · AD500 Santa Coloma · Andorra  · Tel. 811 356 - Fax 863 398 · fito@andorra.ad

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

Més potent, resistent i amb major capacitat tot terreny que mai, 
el nou Hilux segueix sent un Hilux pels quatre costats.
No obstant això, anuncia una nova era per a aquest pick-up, amb l’estil, 
el confort, la seguretat i la tecnologia avançada per satisfer els usuaris 
recreatius més exigents.

NOU HILUX
Una nova era per al pick-up, però Hilux pels quatre costats

SEMPRE 
MILLOR 

	  

AD200 EncAmp  ·  T  81 53 49   ·  totboscos@andorra.ad
Ctra. dels Cortals, s/n · Conj. Res. Cerni, bloc A · baixos, 1a

Aprofitem els recursos naturals del país ...

VENDA DE LLENYA, ESTELLES I PÈL.LET

ENERGIA  VERDA 
Pioners en producció d’estelles 
per calderes de calefacció, amb 
una clara finalitat de donar sortida 
a la matèria prima resultant 
de les feines de tala selectiva, 
trituració i conversió en biomassa 
d’origen vegetal. Amb un estalvi 
de més del 60% respecte d’altres 
combustibles contaminants.

TREBALLS  FORESTALS 
Empresa dedicada a la neteja 
de parcel·les, boscos, rius i 
torrents, poda d’arbres, tala 
d’arbres amb risc ... 
Amb una àmplia experiència 
per oferir sempre el millor 
servei, gràcies als nostres 
mitjans humans i materials.

TREBALLS AMB FERRO I ALUMINI

Av. Salou, Magatzems Cervós, 54
AD500 ANDORRA LA VELLA

Fax +376 722 745 · Pt. d’Andorra

722 972
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CONNEXIONS 
a Els Plans 

Urbanisme / Canillo

pER REDACCIÓ · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ

Fer arribar la carretera fins al nucli de població dels Plans, a Canillo, 
ha implicat també altres treballs, a més del d’adequació del tram.

Aquestes connexions eren vitals per fer arribar els serveis necessaris 
i fer habitable el nucli. Als Plans ja hi ha aigua, llum i telèfon, a més 
d’un accés rodat en condicions òptimes.

Accés rodat 
fins a 
Els Plans, 
Canillo

A més de l’asfaltat de la carretera, pin-
tar-la i les barreres de protecció s’ha 
de dir que l’accés rodat als Plans, a la 
parròquia de Canillo, acompleix amb 
els requisits necessaris per facilitar la 
comunicació del nucli urbà amb Ransol.

També s’han habilitat les connexions 
d’aigües residuals, les pluvials i l’aigua 
potable.

A més, s’ha modificat la rasant de la 
carretera. A banda i banda de la cal-



>>>Tots els serveis necessaris arriben ara a la població. L’accés rodat també 
facilita l’arribada al nucli
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çada s’han fet feines de contenció i 
subjecció dels talussos. 

A nivell de seguretat s’ha instal·lat 
una barrera mixta: de ferro en els 
llocs de més perill i de fusta en els 
que té una funció més dissuasiva. 
L’ús d’aquest darrer material fa que el 
tram de carretera, d’uns 420 metres, 
estigui més integrat a l’entorn natural. 

Les tasques fins a certs nuclis de po-
blació, com urbanitzacions i pletes, 
es va realitzant a diferents parròqui-
es per tal de dotar-los dels serveis 
necessaris i fer habitables i rendi-
bles aquests nous pobles. 

PROPIETAT: COMÚ DE CANILLO
CONSTRUCTORA: LOCUBSA

C/ Sant Salvador, 10 · Esc. B, 3r pis - desp. 7 (Galeries Plaza) · AD500 ANDORRA LA VELLA · Principat d’Andorra

Tel. (+376) 80 86 45 · Fax (+376) 86 71 11 · locubsa@locubsa.com · www.locubsa.com
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Av. Consell de la Terra, 14-16 · AD700 Escaldes-Engordany 
Tel. (+376) 737 550 · unitas@grupheracles.com
www.unitas.adOHSAS 18001

SEGURIDAD LABORAL

SERVEIS D’ELECTRICITAT 
I MANTENIMENT

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

Tel. 608861 / 349162
electricitatnem@gmail.com

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



Com molts altres metalls pesants, la presència d’arsènic en unes proporcions molt concretes no 
ha de suposar un problema però, a partir de certs percentatges cal ser curós. Això és el que va 
succeir a la capital amb uns índex detectats a les aigües del dipòsit de la Font de la Birena. Tot i 
que eren molt baixos, s’havien de mantenir per sota dels 10 micrograms/litre, però en cap cas van 
superar els 50 micrograms/litre; quantitat màxima permesa. Seguint les directrius internacionals 
al respecte, el Comú de la capital es va posar en marxa per poder assegurar unes aigües salubres 
i dins els paràmetres desitjables. Ja han estat finalitzades les obres i actualment s’està dins el 
període d’un any durant el qual els responsables de les mateixes segueixen de prop les lectures 
obtingudes, vetllant perquè tot el complex funcioni adequadament. Segons els experts és dins 
aquest primer any de garantia que poden començar a sorgir inconvenients en la posada en 
funcionament de tot el complex.

per reDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAr LLAUrADÓ

AIgüeS D’AnDOrrA LA VeLLA

BIRENA: 
nova estació de filtratge
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Construccions Roca va ser 
l’empresa adjudicatària dels 
treballs després que presentés 
un projecte en el que intervenia 
Enginesa, una enginyeria 
andorrana amb experiència 
sobradament demostrada en 
el sector i que es va encarregar 
de l’obra civil, i una societat 
forana, Hidroglobal, especialista 
en projectes d’instal·lació de 
complexes de filtració d’aigües.

Les obres, finalitzades en el ter-
mini tancat acordat en el plec 
de condicions, es van iniciar al 
maig del 2015 i es van ubicar a 
uns terrenys al costat del dipòsit 

de la Font de la Birena, darrere 
el Col·legi Sant Ermengol. La 
nova edificació s’ha construït 
seguint els paràmetres del pla 
d’ordenació i urbanisme d’An-
dorra la Vella per aquella zona 
en particular. 

Aquests treballs es van haver 
d’interrompre per uns problemes 
sorgits amb el terreny on s’havia 
d’edificar, ja que es va detectar la 
presència d’una tartera. 

Tot i que es va replantejar de nou 
tota la construcció, un cop re-
conduïda, es va poder finalitzar 
en la data prevista.

Aquestes instal·lacions son un 
complement al dipòsit d’aigües 
de la Birena, i asseguraran la 
filtració correcta de l’aigua po-
table a la capital, mitjançant les 
torres d’absorció d’arsènic. En 
aquest sentit, i tenint en comp-
te que el projecte es troba dins 
l’any de garantia, pel moment 
les lectures mostren uns parà-
metres del tot acceptables i dins 
les previsions.

La metodologia que s’està se-
guint és la de dos línies de fil-
tratge amb un medi absorbent de 
65 m3/h cadascuna, preparant la 
instal·lació per poder tenir una 

capacitat d’absorció de fins a 150 
m3/h, per cadascuna de les línies.

En aquesta estació de tractament 
a banda dels tractament diaris de 
l’aigua, es realitzen altres tracta-
ments complementaris. 

En principi es tracta d’unes 
instal·lacions on no és necessària 
la presència d’un equip de treba-
lladors fix o permanent.
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> L’edifici està situat als terrenys adjacents a la depuradora de la Font de la 
Birena, al sector prop del Rec del Solà
>> La construcció es realitza de manera allargada per tal de respectar els 
3 metres de distància amb el vial

>>> Una finestra a la façana lateral garanteix llum natural suficient per 
poder prescindir d’energia elèctrica

L’Estació té 
un sistema 
d’absorció 
d’arsènic

PROPIETAT: Comú d’Andorra la Vella
ENGINYERIA/ARQUITECTURA: 
Enginesa. Pau Iglesias i Jaime Férriz (arquitectes)

CONSTRUCTORA: Construccions Roca



Industrials col·laboradors Nova estació de filtratge de la Birena

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

AV. DE JOAN MARTÍ, 28 · LOCAL COMERCIAL
AD200  ENCAMP · (PRINCIPAT D’ANDORRA)

T. +376 832211 . M. +376 322691
F. +376 832574

aillaim@andorra.ad

Impermeabilització 
de la coberta i el dipòsit

“ Instalador y Distribuidor Oficial de láminas de PVC Alkorplan”

Instal·lador I 
dIstrIbuïdor ofIcIal 

de làmInes de PVc 
alkorPlan 

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 _ Rehabilitaci�
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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

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

EspEciAlistEs En fAçAnEs MonocApA

ctra de la comella, 41. Edifici Encorces · AD500 Andorra la Vella · tel. 721300 - 805920 · fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad
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TEXT: PAU IGLESIAS/ENGINESA I CRÈDIT ANDORRÀ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

NOVA OFICINA DE CRÈDIT ANDORRÀ A ENCAMP

Confort, sostenibilitat 
i eficiència

“una gran sala diàfana, 
amb la zona de caixa 
i el pati de gestors 
integrats”

Per a Crèdit Andorrà, la gestió ambiental és una part imprescindible de l’estratègia de responsabilitat social 
corporativa. La filosofia sostenible en matèria d’edificació està present en la planificació i en el disseny de 
les diferents oficines de l’entitat financera, així com dels nous punts d’atenció que es puguin construir en un 
futur. Com a banc compromès amb l’entorn, s’intenta minimitzar els impactes més significatius sobre el medi 
ambient i es treballa en la lluita contra el canvi climàtic. 
L’any passat, l’entitat va decidir remodelar l’oficina d’atenció al públic d’Encamp, així com l’oficina automàtica 
24 hores, remodelació que ha seguit aquests criteris d’ecoeficiència. El disseny del projecte ha anat a càrrec 
d’Enginesa, que ha seguit totes les premisses plantejades pel banc, entre les quals figura la necessitat de 
comptar amb un centre de treball respectuós amb l’entorn, els clients i les persones que hi treballen. 

El projecte, planificat per fases de 
treball, ha començat amb el disseny 
de la nova oficina de Crèdit Andorrà 
en un local situat al davant de l’ofici-
na existent. La ubicació és nova, per 
la qual cosa no ha suposat molèsties 
per als clients i els treballadors du-
rant les obres. 

El plantejament del disseny del 
projecte de les noves instal·lacions 
d’Encamp s’ha dut a terme seguint 
una premissa que des de sempre és 
fonamental per a l’entitat bancària: 
que el centre de treball i d’atenció 
al públic sigui sostenible i funcioni 
amb unes necessitats de consum 

energètic el més respectuoses 
possible.

El banc té en compte que tant els 
treballadors com els clients han de 
poder desenvolupar l’activitat en un 
entorn confortable. Per aquest mo-
tiu, tot l’espai de l’oficina s’ha projec-
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i s’assegura un consum i una despesa 
energètica responsable i racional. 

Els tancaments de tot el local estan 
dissenyats perseguint una doble fina-
litat: la seguretat de l’activitat i l’estan-
quitat per impedir l’entrada i la sorti-
da tant del fred com de la calor. Les 
finestres instal·lades són de vidre do-
ble fix no practicable. Per tant, l’únic 
punt per on pot entrar o sortir aire de 
l’oficina és a través de la porta d’en-
trada per on accedeixen els clients. La 
climatització de l’oficina d’Encamp de 
Crèdit Andorrà és un sistema d’ener-
gia aerotèrmica d’alta eficiència ener-
gètica amb distribució cap als fanc-
oils de la sala mitjançant gas VRV4. 

Josep Escoriza, director de l’àrea de 
Mitjans de Crèdit Andorrà i màxim 
responsable d’aquestes obres, es mos-
tra molt satisfet amb el resultat. “El 
banc, pioner al país en l’impuls per 
reduir l’impacte ambiental de l’activi-
tat, té implantat un Sistema de Gestió 
Mediambiental des de 2004 certificat 
segons la norma ISO 14001. L’SGMA 
abasta totes les oficines i els centres 
operatius, que segueixen criteris de 
sostenibilitat ambiental i d’eficiència 
energètica.  Quan es posa en marxa 
una obra de renovació, treballem per-
què es compleixin aquests criteris que 
minimitzen l’impacte en el nostre en-
torn i per generar la menor repercus-
sió possible en clients i treballadors.”

Les principals línies d’actuació 
d’aquest sistema són l’eficiència ener-
gètica i la reducció d’emissions, el mo-
nitoratge i el control dels consums, la 
minimització de residus, l’optimit-
zació del consum de materials, la 
compra amb principis sostenibles, la 
introducció de criteris ambientals en 
els productes d’inversió i la formació 
i la sensibilització ambiental dels em-
pleats, els clients i la societat. 

tat per tal de fer-la el més funcional 
possible, amb una gran sala diàfana i 
una zona de caixa i un pati de gestors 
integrats. Al voltant d’aquest espai 
central s’hi han ubicat els altres punts 
de l’oficina, com són el despatx de di-
recció, la sala de reunions, la zona de 
serveis i les sales tècniques.

Per fer l’oficina el més transparent 
possible, i partint de la consideració 
que el projecte consisteix en la re-
habilitació d’un local existent, s’han 
mantingut totes les obertures exis-
tents a la façana i s’ha ampliat al mà-
xim la superfície d’il·luminació, redu-
int el gruix dels perfils opacs. També 
s’ha instal·lat tecnologia LED que ofe-

reix una llum agradable i d’alta quali-
tat amb molt baix consum i llarga du-
rada. D’aquesta manera, l’espai dóna 
resposta a la necessitat de confort en 
el desenvolupament de les tasques 
dels treballadors i es dóna una sensa-
ció d’obertura i amplitud als clients i 
els visitants.

La sostenibilitat s’ha tingut present 
en la tria de materials de l’oficina, 
ja que la majoria són fàcilment des-
muntables i reutilitzables. Un dels 
elements que més destaca en la nova 
obra és el parquet vinílic imitació de 
pissarra. L’ús de la pissarra natural 
hagués suposat l’enderroc de tot el 
paviment existent i un impacte me-

diambiental que s’ha pogut evitar. Per 
això s’ha optat per una solució d’un 
gruix mínim, d’instal·lació fàcil i amb 
la possibilitat de col·locar-lo per sobre 
del paviment existent. 

Un dels grans pilars d’aquest treball és 
l’eficiència energètica, que s’ha acon-
seguit amb l’aïllament tèrmic de tot el 
perímetre de l’oficina i el sostre. Amb 
aquest objectiu s’ha col·locat llana de 
roca d’un gruix proper als 10 cm. 

Crèdit Andorrà té en compte les di-
ferents estacions de l’any a l’hora de 
marcar els paràmetres de climatit-
zació. D’aquesta manera vetlla pel 
confort dels treballadors i els clients 

PROJECTE: Nova Oficina 
 Crèdit Andorrà · Encamp
ARQUITECTE: Pau Iglesias · Enginesa
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La pàgina en blanc és el gran repte de molts 
creadors, escriptors, dibuixants, arquitectes... pot 
ser un malson o una infinitat de possibilitats per 
crear emocions. 

Els arquitectes poques vegades ens trobem davant 
d’una pàgina en blanc, sempre tenim condicionants 
constructius, climàtics, normatius, econòmics... 

Una rehabilitació, com és el cas del present 
projecte, no és mai una pàgina en blanc. Però 
penso que, per a poder treballar amb la màxima 
llibertat i sense condicionants autoimposats, 
hauríem d’abstreure’ns i obrir la ment al màxim 
per a estudiar les millors opcions que ens ofereix 
un espai.

TEXT: ORTEU RIbA ARQUITECTEs · FOTOs: ÒsCAR LLAURADÓ

Nou despatx orteu riba arquitectes

un espai en blanc



Fa un temps l’equip d’Orteu Riba 
arquitectes ens vam trobar amb 
dues necessitats: requeríem més es-
pai del que llavors disposàvem per a 
treballar confortablement, alhora 
que volíem facilitar l’accés al des-
patx als clients i els col·laboradors. 
Portàvem molts anys (més de 15) 
fent projectes des d’Ordino. se’ns 
feia molt difícil marxar, però ho 
compensava la proximitat amb els 
clients i la comoditat per a fer gesti-
ons que ens permetria un lloc més 
a prop del centre.

Durant un temps vàrem estar bus-
cant oficines i altres espais que ens 

inspiressin. Finalment vam trobar 
un local a l’Av. Dr. Mitjavila d’An-
dorra la Vella. Va ser un amor a pri-
mera vista: ens agrada el lloc per-
què és un carrer molt cèntric però 
tranquil, amb comerços i locals de 
barri. El fet d’estar a peu de carrer 
ens donava més visibilitat i accessi-
bilitat, però el que ens va enamorar 
va ser la terrassa de la part poste-
rior, amb una paret imponent de 
roca on hi baixa contínuament un 
brollador d’aigua.

Va ser tot un repte per a nosaltres, 
acostumats a posar-nos a l’altra 
banda de l’escriptori afrontant pro-

>>>Orrunte parchit endendandus ra doluptatus estis et aute cum il in non 
pellam faccus ilis pori omnit odit reris eossum inusciatis nos autecer ionseri 
tionsequi od molorepro demolup tatisim nos ad quae volupta spere, ide-
nemque consequis nonsedia nus et qui sit et et is eum quae. 
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>>> El nou espai ens ajuda a oferir més comoditat als clients alhora que 
facilita el treball en equip. Ara ja disposem d’una bona base, no és una 
pàgina en blanc limitadora sinó una tela plena de possibilitats, sobre la 
qual continuar el nostre camí en el món de l’arquitectura. Us convidem a 
conèixer el nou despatx i esperem acompanyar-vos en els vostres projectes

Les línies pures 
i rectes, buscant 
la senzillesa de 
les formes
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>>>Tiumetur sequi aut evenducidio volore, utat officius eiumqua tempos 
pligendae sanimus abore laccat fugit re, temperu ptibuscimo ommo 
bearupicid magnim harum ut omniaspis ditates sequam volorest, iditas 
sum dolut volo te volora derfern atiorum ant ea volorenis delesti dolupta 
tiossum susdanihicae reprepti consectur modi consequamene dolupta 
tumque eos dolori ulpari berum reped et quis cus cusdam etum rem. Vendit 
quo quis alitio quam, ut architia sum quos ex es que nobite coriande

jectes externs, dissenyar el propi 
lloc de treball. Ens havíem de fer 
les preguntes que fem als clients 
quan ens venen a veure amb els 
seus somnis i anhels, i respondre-
les amb sinceritat i visió de futur. 
El que teníem clar és que volíem un 
espai ampli, còmode, diàfan, trans-
parent, obert, senzill i atractiu... un 
lloc que pogués reflectir el nostre 
esperit i on ens hi trobéssim a gust 
durant les moltes hores que hi pas-
sem treballant. 

Perquè l’espai pogués ser la pà-
gina en blanc que necessitàvem 
vam haver de buidar el local de 
les construccions preexistents, 
obrir l’interior tant envers a l’apa-
rador com a la terrassa, arreglar 
les instal·lacions  antigues i pensar 

en com estructurar l’espai  per do-
tar-lo de permeabilitat, flexibilitat 
i polivalència. 

Vam decidir deixar la zona central 
diàfana: els tancaments en vidre 
ens permetien espais continus, no 
tancats, simples però pràctics; vam 
disposar els serveis al perímetre: en 
un costat la prestatgeria metàl·lica 
ens feia de fil conductor al llarg 
de tot el despatx, en l’altre hi vam 
endreçar el bany, les impressores, 
un petit office... La uniformitat del 
color, tot en blanc trencat, donava 
continuïtat, amplitud i lluminosi-
tat. Ens vam equipar amb les instal-
lacions i la tecnologia necessàries 
per a facilitar-nos el treball i vam 
pensar en detall la il·luminació, per 
adaptar-la a cada requeriment.

>> El despatx encara no està acabat, falta la retolació i alguns elements de 
decoració interior. Ha d’anar evolucionant, creixent, experimentant, fent-
se més nostre. S’anirà personalitzant a poc a poc. 

>> Vam dissenyar el mobiliari entre tot l’equip, ja que és un element 
indispensable pel bon funcionament del despatx, el vam fer a mida 
pensant en les necessitats actuals i les futures 

Les línies són pures i rectes, buscant la senzillesa de les formes; les taules 
estan fetes amb Fenix, un material de nanotecnologia de la casa Arpa, i 
el moble-prestatgeria ens soluciona la major part de l’emmagatzematge 
i l’arxiu. Ho hem acompanyat tot amb alguns mobles clàssics dissenyats 
per Charles i Ray Eames, Mies van der Rohe, Marcel Breuer...

PROJECTE:  Orteu Riba arquitectes

CONSTRUCTORA:  Construccions Barca s.L.



Constructora i industrial col·laborador Nou despatx Orteu Riba Arquitectes

Carrer Balcó del Solà, 5 · Baixos, 1 · AD200 ENCAMP · Principat d’Andorra · Tel. +376 83 35 26 · Fax +376 83 35 23 · Mòbil +376 33 47 29 · cons.barca@andorra.ad
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www.pons.ad 



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

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

Industrials col·laboradors Nou despatx Orteu Riba Arquitectes

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

Mampara de vidre elegant sense cap subjecció metàl·lica, guies ocultes 
GlasMarte, dóna amplitud i lluminositat. Cortines motoritzades que 
aporten entrada de llum i privacitat al mateix temps, tot connectat amb 
la domòtica del despatx.

Control de la il·luminació
El control de la il·luminació ens 
permet adaptar les enceses a les 
necessitats lumíniques de cada 
moment. A part, amb l´ús d’elements 
regulables, podem controlar 
la quantitat de lux necessària. 
D’aquesta manera, només consumim 
el que realment necessitem.

Control de la climatització
El control de la climatització és 
un dels que més incrementa el 
grau d’eficiència, ja que els costos 
energètics en aquest punt són molt 
elevats, sobretot en climes agressius 
com el nostre. 

Control de persianes/estors
Tenir el control dels estors ens 
permet adaptar-los als requeriments 
de la sala.

Control remot
A nivell de control remot, des de 
qualsevol lloc amb un smartphone, 
una tauleta o un ordinador es pot 
controlar el despatx. Inclús podem 
veure qui hi ha a través de les 
càmeres de seguretat

Videoporter
Tant des dels ordinadors com des de les 
tauletes es pot veure qui hi ha a la porta 
i obrir-la per deixar passar al visitant.

Control i automatitzaCió

La paraula «domòtica» sovint s’associa a un increment de costos en instal·lacions sense que aquest 
cost justifiqui els beneficis que aporta. En realitat, però, la domòtica pot contribuir a un estalvi de 
costos a mig/llarg termini, a més del confort i la comoditat que ens aporta des del primer dia.

Domòtica
aplicada al control d’un despatx

• Telefonia professional

• Comunicacions

• Domòtica

• Control d’edificis

Carrer de les Boïgues s/n
Edifici Pic Blanc
AD700 Escaldes-Engordany
Andorra

Tel. +376 88 55 99

ontec@ontecandorra.com
www.ontecandorra.com

• Automatització per l’estalvi energètic i 
confort en habitatges

• Smart cities

• Difusió de continguts

• Cartelleria digital

l’estàndard KnX
• La KNX Association és el creador 

i propietari de la tecnologia 
KNX - l'únic ESTÀNDARD obert 
per a totes les aplicacions de 
control de l'habitatge i l'edifici 
com, per exemple, el control de 
la il·luminació i les persianes, 
així com diversos sistemes de 
seguretat, calefacció, ventilació, 
aire condicionat, monitorització, 
alarma, control d'aigua, gestió 
d'energia, comptador, i també 
electrodomèstics de la llar, 
àudio/vídeo i molt més. Aquesta 
tecnologia pot ser usada tant 
en habitatges i edificis de nova 
construcció, com en els ja 
existents.

• L’estàndard KNX engloba més de 
300 fabricants de sistemes, la 
qual cosa demostra la diversitat i 
l’alta fiabilitat de la tecnologia.

Ontec ha desenvolupat el 
projecte d’automatització amb 
el fabricant GIRA i ha proveït 
tots els sistemes necessaris 
per desenvolupar el procés 
d’automatització i control sem-
pre des de l’òptica de l’estalvi, 
l’eficiència i el confort. 

RADIADOR FLOW FORM
La seva forma senzilla i 
funcional confereix a aquest 
radiador l'encant nostàlgic 
dels primers dissenys 
industrials
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ESPECIALISTES EN MICROCIMENTS
C/ de Lòria, 3  · Edifici Josa, local 1 · AD600 Sant Julià de Lòria · T 841 936 · F 841 937 · noucolor@andorra.ad

Carretera de la Comella, 136 · Baixos
AD500 Andorra la Vella · Principat d’Andorra

T. +376 818 377 · 366 181
serralleria.v.europ@gmail.com

SERVEIS D’ELECTRICITAT I MANTENIMENT

Avinguda del Pessebre, 44, PIS 2n 1a · AD700 Escaldes Engordany
Tel. 608861 / 349162 · electricitatnem@gmail.com

GARANTIA 
SEGURETAT 
SOLUCIONS

AL VOSTRE ABAST www.gea.ad

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

IL·LUMINACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS

CUINES I BANYS
DOMÒTICA

 IL·LUMINACIÓ EFICIENT
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L’edifici Bassa Vella és un bloc d’habitatges situat a l’avin-
guda Francesc Cairat, el vial principal de Sant Julià, que 
travessa la població de nord a sud. En el moment de fer el 
projecte, la façana requeria una intervenció integral de ma-
nera que es va aprofitar l’ocasió per tal que, més que una 
mera operació de manteniment i embelliment, es dugués 
a terme una rehabilitació energètica, una inversió de futur. 

REhAbIlITACIó EnERgèTICA 
d’Un EdIfICI d’hAbITATgEs A sAnT JUlIà

INVERSIÓ 
DE FUTUR

TEXT: gInJAUME ARQUITECTURA I PAIsATgE
fOTOs: ÒsCAR llAURAdó & gInJAUME ARQUITECTURA I PAIsATgE



La col·locació de l’aïllament per l’exte-
rior permet eliminar tots els ponts tèr-
mics de l’edifici, de manera que s’evita 
l’aparició de condensacions a l’interior. 
A més, es millora el confort dels usua-
ris ja que la temperatura interior passa 
a ser més estable, és a dir, es redueixen 
els alts i baixos tèrmics al llarg del dia.

Per altra banda, també es van substituir 
les finestres per unes amb un valor U<1,3 
W/(m²K) que a nivell tèrmic milloren els 
límits exigits per la normativa actual 
d’eficiència energètica d’Andorra. 

2. ActuAció de millorA dels sistemes 

Actius

Un cop s’ha reduït la demanda energèti-
ca global gràcies a l’aïllament de l’envo-
lupant es passa a actuar en els elements 

actius, és a dir, el que habitualment 
s’anomenen instal·lacions. S’ha fet una 
incidència especial en la instal·lació de 
calefacció i en l’enllumenat de les zones 
comunes.

Així, amb la disminució de la deman-
da energètica es va poder substituir la 
caldera antiga per una de nova més efi-
cient i alhora d’una potència inferior ja 
que els requeriments de l’edifici un cop 
reformat són molt menors. També s’han 
posat termòstats i comptadors de calo-
ries individualitzats de manera que cada 
usuari pugui gestionar el consum i ser 
conscient en cada moment del consum 
energètic del seu habitatge.

Finalment, s’ha posat detectors de pre-
sència a les zones comunes de l’edifici 

individualitzats per plantes de manera 
que els llums només s’obrin quan sigui 
realment necessari. Totes els llums nous 
han passat a LED de baix consum.

Inicialment, l’edifici Bassa Vella tenia 
una classificació energètica inicial de 
“F” en una taula que va de la lletra G per 
a edificis poc eficients, fins a la lletra A 
per edificis molt eficients. Un cop fets 
els càlculs i simulacions, el projecte de 
rehabilitació i la posterior execució de 
l’obra, s’ha aconseguit assolir la lletra B, 
que significa un estalvi superior al 50% 
del consum d’energia de l’edifici.
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Donada la complexitat de la planta tri-
angular amb varies reculades s’opta per 
jugar únicament amb dos materials, que 
donen sobrietat a l’edifici i unifiquen la fa-
çana. Així, es diferencia de manera clara 
el volum superior d’habitatges del sòcol 
que conformen la planta baixa i la prime-
ra amb ús comercial i d’oficines. Al cos 
superior s’hi utilitza un material clar amb 
un revestiment d’alumini que va agrupant 
les obertures, ressaltant la component 
vertical mentre que a les dues plantes de 
sòcol, que tenen més relació amb el car-
rer, s’hi utilitza un gris fosc.

L’edifici Bassa Vella, pel fet de ser en 
cantonada, té un gran desenvolupament 
de façana per la qual cosa tots els pisos 
tenen molta superfície en contacte amb 
l’exterior. Amb unes parets que no teni-

en cap tipus d’aïllament i unes finestres 
que no ajustaven, els pisos eren freds i 
tenien corrents d’aire interior impor-
tants. Una rehabilitació energètica de 
la façana podia suposar un gran estalvi 
energètic i econòmic al llarg de l’any i en 
especial una millora en el confort de les 
persones.

En la fase inicial es va realitzar una diag-
nosi de l’estat actual i una estimació del 
temps d’amortització de la inversió per 
diverses opcions de materials i gruixos 
d’aïllament en funció de l’estalvi energètic 
que es volia assolir. Es va determinar la 
demanda energètica mitjana de calefac-
ció de l’edifici durant els últims anys i es 
va comparar amb la demanda obtinguda 
de les simulacions de cada opció d’actu-
ació.   

En tractar-se d’una rehabilitació energèti-
ca integral, es va estudiar el grau d’estalvi 
que suposava actuar en diferents siste-
mes de l’edifici de manera que, al final, el 
projecte va fer èmfasi en dos punts:

1. ActuAció de millorA pAssivA de 

l’envolupAnt

Millora l’aïllament tèrmic dels elements 
de l’envolupant (murs de façana, cober-
tes i finestres) per tal de reduir al màxim 
les pèrdues energètiques de l’edifici.

En aquest sentit, a tota la façana s’hi va col-
locar un aïllament tipus SATE (sistema d’aï-
llament tèrmic per l’exterior) transpirable de 
16 cm de gruix, al tancament de l’àtic s’hi va 
injectar aïllament de cel·lulosa per reomplir 
tota la cambra d’aire i, finalment, a la cober-
ta s’hi van col·locar 14 cm de llana de roca.

En aquestes termografies fetes durant les obres 
s’hi pot veure la diferència entre les finestres 
substituïdes i les que encara s’havien de canviar.

A la fotografia de l’esquerra s’observa com a la 
part superior la columna central de finestres, ja 
reformades, es marquen de colors que van del 
rosa al blau fosc, indicant que per aquesta zona 
s’hi perd poca energia. En canvi, les finestres 
de l’esquerra i la dreta i també les de la planta 
baixa i la primera, corresponents a les oficines 
i els locals comercials, encara per substituir, es 
marquen de colors de la gamma dels vermells i 
grocs que indiquen que estan perdent una gran 
quantitat d’energia.

A la fotografia de la dreta, feta en una fase 
més avançada de les obres, s’hi pot veure 
que les finestres de la primera planta ja estan 
substituïdes i han passat a la gamma de colors 
dels blaus mentre que els locals de la planta 
baixa, encara per substituir, es mantenen en 
els tons grocs que indiquen que s’hi perd molta 
energia.

ARQUITECTE: 
Ginjaume Arquitectura i Paisatge 
CONSTRUCTORA: 
Construccions Pujal 
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L’àtic objecte del projecte es troba a la novena planta d’un edifici d’habitatges del barri de Sant Gervasi 
de Barcelona construït a l’any 1964. La distribució existent tenia una geometria singular, en tractar-se 
d’un edifici de planta triangular i en el qual, a més, la façana de l’àtic s’enretira uns 3 metres per generar 
una terrassa perimetral. 

El projecte de reforma es pot diferenciar en tres conceptes: la divisió de l’àtic de 323 m2 en dos 
habitatges, la reforma interior dels mateixos i la rehabilitació energètica.

TEXT: GINJAUME ARQUITECTURA I PAISATGE · FOTOS: POl VIlAdOMS
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REFORMA dE 2 àTICS A BARCElONA

Rehabilitació a 360º
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>Les zones de dia 
s’organitzen a les 
façanes que gaudeixen 
de més bones vistes 
i Sol

l’estratègia de rehabilitació de la 
façana consisteix en la substitu·
ció de l’enrajolat existent per un 
sistema d’aïllament per l’exterior 
acabat amb una malla de reforç i 
morter. Aïllar per l’exterior té di·
versos avantatges: protegir la fa·
çana existent de bloc cel·lular, no 
es perd espai a l’interior del pis i 
es manté la inèrcia tèrmica a l’in·
terior per gaudir d’una tempera·
tura més homogènia. També s’han 
substituït les finestres per unes de 
més eficients i s’han ampliat les 
obertures per tal que totes les es·

tances tinguin sortida directa a la 
terrassa perimetral. A les obertures 
de les façanes més exposades al Sol 
s’hi ha instal·lat persianes orienta·
bles que permeten el control solar 
mentre es gaudeix de les vistes i 
les de la façana nord s’han instal·
lat enrotllables, ja que són més 
estanques i tenen un millor com·
portament tèrmic. Totes les persi·
anes s’han instal·lat per l’exterior, 
integrant·les en una cornisa tècni·
ca nova que les amaga juntament 
amb la canal de recollida d’aigües i 
la il·luminació indirecta.

S’estableix la partició dels dos 
habitatges per tal que tots dos 
gaudeixin de bona orientació i de 
les vistes privilegiades, especial·
ment cap al mar. les dues unitats 
es distribueixen d’acord amb les 
necessitats actuals i s’optimitza 
la distribució transformant els 
espais perduts i de circulació en 
estances. d’aquesta manera al·
guns espais que podien estar poc 

aprofitats es doten d’un ús i s’in·
corporen a la nova distribució.

En la reforma interior el criteri 
ha estat d’alliberar les façanes per 
ubicar·hi les estances principals. 
Així les habitacions s’organitzen 
principalment a la façana Nord i 
les zones de dia a les façanes que 
gaudeixen de més bones vistes i 
Sol. 

les zones humides s’agrupen en 
zones interiors al voltant dels patis 
per tal de connectar·hi les instal·
lacions noves. 

En la rehabilitació energètica s’ac·
tua tant en façana i coberta (siste·
mes passius) per reduir la deman·
da com en la renovació del sistema 
de climatització (sistemes actius) 
per un sistema d’alta eficiència. 

>>> S’han ampliat les obertures per tal que totes les estances tinguin 
sortida directa a la terrassa perimetral

>>> PLANTA



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

C/ de les Escoles, 24, Entl. Sant Julià de Lòria
www.ginjaume.com  T. +376 741 710

Eficiència energètica

Disseny d’interiors
biohabitabilitat i 
materials saludables

Paisatgisme i espais exteriors

Protecció solar

Renovació de finestres

Aïllament de façana
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>>> Totes les persianes s’han 
instal·lat per l’exterior, integrant-
les en una cornisa tècnica nova 
que les amaga juntament amb 
la canal de recollida d’aigües i la 
il·luminació indirecta

Vols reformar el teu pis?

En tractar-se d’un clima càlid s’ha 
optat per un sistema de climatit-
zació que produeixi tant fred com 
calor. S’han utilitzat uns radiadors 
Briza de la marca Jaga que treba-
llen amb un circuit d’aigua a baixa 
temperatura per escalfar a l’hivern 
i refrigerar a l’estiu amb aigua fre-
da. Aquests radiadors són d’alta 
efi ciència ja que disposen d’un pe-
tit ventilador que força la convec-
ció i garanteix el confort de gaudir 
d’una temperatura homogènia en 
tota l’estança. La producció d’ai-
gua es realitza amb una bomba 
de calor Samsung d’alt rendiment 

que permet recuperar l’escalfor per 
la producció d’aigua calenta que 
s’utilitza als banys i la cuina.    

Amb el conjunt de mesures aplica-
des s’obté un consum d’energia de 
36 Kwh/m2 any  i unes emissions 
de 9 kgCO2/m2 any, el qual suposa 
un estalvi econòmic pel seu habi-
tant i una millora en el confort. 

PROJECTE: Reforma d’un àtic a Barcelona

ARQUITECTES: 

Ginjaume Arquitectura i Paisatge

González Hinz arquitectes

FOTOGRAFIA: Pol Viladoms



La nova benzinera Repsol s’ha finalitzat en sis mesos d’obres, propietat de 
Carburants i Derivats S.A. i amb aquesta ja sumen 6 punts de venda de la 
coneguda marca petrolera. 

Està ubicada a la Carretera General 1, concretament al quilòmetre 4,6, i té 
entrada pels dos accessos rodats a la vall d’Andorra la Vella en aquest punt: 
per la mencionada General 1 i per l’Avinguda d’Enclar.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

NOVA BENZINERA REPSOL · PONT DE MADRID

Expansió i enginyeria

97l’adv

Novetat comercial 
dins el sector dels 
carburants
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L’empresa constructora ha inter·
vingut en els 4.000 m2 quadrats 
de terreny, encara que les instal·
lacions de la benzinera no ocupen 
la superfície en la totalitat.

Una de les primeres tasques que 
es van haver de fer va ser anive·
llar el terreny. Era necessari per al 
correcte accés rodat dels vehicles 
que no hi hagués diferència entre 
la superfície d’entrada a la pista i 
la carretera. 

La pavimentació i l’asfaltat de 
l’obra s’ha fet amb els materials 
que s’utilitzen en aquest tipus 

d’instal·lació com ara, asfalt i for·
migó. 

A més, l’estació ofereix un servei 
exclusiu de tractament i mante·
niment de vehicles, amb la incor·
poració de la marca monegasca 
ProTech Monte·Carlo.

Pel que fa a l’activitat comercial,  
s’han enterrat 3 tancs que sub·
ministraran  diferents tipus de 
carburant des de quatre aparells 
sortidors. Aquests estan situats en 
quatre illetes que coincideixen amb 
els quatre pilars que sostenen la im·
pressionant marquesina de 560 m2. 

> Nou centre d’estètica de vehicles 
ProTech Monte-Carlo. Manteniments 
i tractaments de tot tipus per 
potenciar la bellesa exterior del 
vehicle.

>> L’estació de servei ofereix a 
més del subministrament dels 
carburants de la marca, novetats 
importants en matèria de rentat i 
manteniment per als vehicles



Precisament, la marquesina pre·
senta una novetat com a  solució 
tècnica d’enginyeria. Per tal de fa·
cilitar les maniobres dels vehicles 
a l’estació de servei, s’han eliminat 
els pilars  que haguessin estat ne·
cessaris per suportar tota l’estruc·
tura. En lloc d’això, el que s’ha fet 
és utilitzar un estructura metàl·lica 

atirantada que consisteix en uns 
“tirants” que subjecten la marque·
sina des de les quatre columnes. 
D’aquesta manera la illeta més 
propera als extrems queda allibe·
rada i el pas és més ampli.

La superfície total de l’edifici és de 
284 m2, amb una botiga de 120 m2. 

La decoració de la mateixa se·
gueix els paràmetres generals a 
totes les benzineres de la marca. 

A més de l’activitat comercial de·
dicada als carburants i el servei 
de ProTech Monte·Carlo, també 
s’ofereix el de rentat. 

En aquest aspecte, i com a nove·
tat, no és tracta del túnel de ren·
tat tradicional. Aquest rentador és 
un pont de rentat, el qual vol dir 
que el vehicle no es desplaça. 

101l’advCONSTRUCCIÓ

>>>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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>> Tant a l’interior de la botiga com a l’exterior de l’edifici, els elements decoratius segueixen els mateixos 
paràmetres i normativa que a totes les benzineres de la marca.

>> L’espai de 4.000 m2 ofereix al client una gran varietat de serveis.

Amb aquesta, ja són 
sis les benzineres 
de la marca 
a Andorra

PROPIETAT: Carburants I Derivats, S.A.
ENGINYERÍA D’ESTRUCTURES: 
Get Beal SLU 
CONSTRUCTORA: 
UTE CEVALLS/ CONSTRUCCIONS PUJAL



Preservar la joventut i l’aspecte 
de “sortit de fàbrica” dels vehicles 
és l’objectiu principal de ProTech, 
un concepte de cura i conservació 
de vehicles únic i excepcional. 
El tractament de llarga durada 
que s’aplica permet protegir les 
superfícies pintades contra tots els 
elements que ataquen els vehicles 
dia a dia. S’ha pogut demostrar que 
una pintura tractada per ProTech 
envelleix deu vegades més tard 
del que seria habitual, amb els 
tractaments que hi ha al mercat. 

ProTech té diferents gammes 
de productes dirigides als 
professionals, i altres destinades 
al gran públic. Aquest tipus de 
tractament té una garantia de 5 
anys sobre el color i la brillantor de 
la pintura.

ProTech no s’oblida de l’interior 
dels vehicles i compta amb una 
àmplia gamma de productes pels 
elements interns que, a més de 
neteja, proporciona confort als 
usuaris. 

Excel·lència seria una paraula que podria defi nir el concepte recercat 
per ProTech® Monte-Carlo, com a marca dedicada a la neteja i el 
manteniment exterior de vehicles. El concepte nascut a Mónaco 
arriba a Andorra de la mà de Grup Becier. No es pot dir que sigui un 
sistema de rentat de cotxes més, ja que la dedicació i l’estudi dels 
tècnics se centra en una visió única per a cada vehicle que es tracta. 

MOTOR I ESTÈTICA

UN SPA PER A VEHICLES
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ESTACIÓ DE SERVEI REPSOL
Pont de Madrid
AD500 Santa Coloma
Principat d’Andorra
T +376 871 505

ELS SECRETS DE BELLESA DEL TEU AUTOMÒBIL



Industrials col·laboradors Nova Benzinera Repsol

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

www.unitas.adOHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

Enginyeria i Industrial col·laborador Nova Benzinera Repsol

enginyeria d’estructures

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

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

OK



Industrials col·laboradors Nova Benzinera Repsol

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

ESPECIALISTES EN COBERTES SANDVITX ESPECIALISTES EN PAVIMENTS

CO-PRINCEP

Industrials col·laboradors Nova Benzinera Repsol

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

MALLA 
ELECTROSOLDADA

FERRALLA

BIGUES

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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És el centre comercial més antic del país. El que durant més temps 
ha estat al capdavant de la comercialització de productes de tot 
tipus en un mateix espai. Mercaderia i qualitat a preus atractius 
per als visitants del Principat l’han convertit en el centre comercial 
emblemàtic per excel·lència. 

Ara presenta una cara nova, amb les obres
i rehabilitacions realitzades 
tant a l’interior com a l’exterior. 

per reDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAr LLAUrADÓ

Nou aspecte ceNtre comercial pyreNées

Nou concepte 
comercial
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>>>L’estructura que sosté els dos ascensors moderns és impressionant: acer 
i pintura fosca

>>>La passarel·la facilitarà el dia a dia del centre i, al mateix temps és un 
avantatge més per als usuaris i els compradors

L’efecte panoràmic dels elevadors 
exteriors s’ha aconseguit amb una 
estructura lleugera però alhora 
d’aspecte compacte i de gran soli·
desa. En primer lloc es va fer la fo·
namentació de 
formigó armat 
reforçada amb 
m i c r o p i l o t s . 
Després es va 
aixecar i apun·
talar l’estructu·
ra d’acer pintat 
per al suport 
de l’elevador. 
El replà d’unió 
entre els ascen·
sors i el forjat de 
l’aparcament amb sistema de sostre 
col·laborant també s’ha modificat. 
Finalment, es van instal·lar els dos 
ascensors panoràmics.

Pel que fa al nou grup d’ascen·
sors panoràmics faciliten l’accés a 
l’aparcament i a l’alimentació. En 
aquest sentit, cal tenir en compte 
que s’han baixat els replans dels 

ascensors inte·
riors fins a l’ali·
mentació, a la 2a 
planta.

També s’ha re·
modelat el hall 
dels ascensors de 
la 3a planta.

A nivell de can·
vis en el  sentit 
del trànsit que 

hagin pogut afectar als carrers pro·
pers a Pyrenées, cal dir que no hi 
ha hagut cap canvi ni afectació al 
trànsit.
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L’únic canvi destacable és el fet que 
els ascensors donen cobertura a 
l’aparcament i a la planta d’alimen·
tació, al 2on nivell.

S’ha aconseguit eliminar la incò·
moda rampa d’accés i és on dóna 

continuïtat a l’accés dels ascensors 
a la mateixa planta.

A la resta de l’obra no s’han vist alte·
rats els accessos de les persones que 
vénen des de l’avinguda Meritxell a 
peu o d’altres carrers del costat.

l’efecte panoràmic 
s’ha aconseguit 
amb una estructura 
lleugera però alhora 
compacta i de gran 
solidesa



A l’interior, diferents sectors d’ali·
mentació han patit canvis en la 
distribució i en la presentació dels 
productes. 

A la zona d’alimentació s’han vist 
afectats la Fleca, un apartat espe·
cialitzat en frankfurts i la fruita i 
verdura. 

Al Frankfurt s’ha utilitzat un enra·
jolat vertical i amb sostre de cartró 
guix. 

Pel que fa a la Fleca i la zona de men·
jar fresc com fruita i verdura, s’han col·
locat el mateix tipus de sostres que al 
Frankfurt, amb enrajolats verticals i 
paviments nous de rajola de gres. 

La durada de les obres l’ha marcat un 
calendari que va des de les dues set·
manes que s’han invertit per a la ma·
joria de tasques interiors, com ara a 
alimentació en general, als gairebé sis 
mesos per als ascensors panoràmics, 
deu mesos per a la façana i dos i cinc  

mesos, per als ascensors panoràmics i 
la baixada de replans dels elevadors, 
respectivament. El hall dels ascensors 
ha precisat de 2 mesos de feina.
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>>>Orrunte parchit endendandus ra doluptatus estis et aute cum il in non 
pellam faccus ilis pori omnit odit reris eossum inusciatis nos autecer ionseri 
tionsequi od molorepro demolup tatisim nos ad quae volupta spere, ide-
nemque consequis nonsedia nus et qui sit et et is eum quae. 
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>>El Frankfurt és un atractiu més de restauració i alimentació, amb un 
producte tractat amb respecte als origens i la seva variada riquesa

>>La frontera entre sector i sector la marca el diferent ús dels materials i 
els colors utilitzats. La il·luminació també juga un paper important

Compres en un 
ambient 
emblemàtic nou 
al centre de la 
capital

PROJECTE: Nou aspecte 
Centre Comercial Pyrenées



Industrials col·laboradors Centre Comercial Pyrénées

Av. Príncep Benlloch, 78 - 4t, 1a · AD500 Andorra la Vella · Principat d’Andorra  · Tel./Fax +376 829 942 - Mòb. +376 352 945 · vitalconstruccions@andorra.ad

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

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

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

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL



Industrials col·laboradors Centre Comercial Pyrénées Industrials col·laboradors Centre Comercial Pyrénées

www.agefredservei.com

Prat de la Creu, 59-65, Esc. B, Planta 5
AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra)
T. (+376) 811 733
agefredservei@agfs.adC/ 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

FERRALLA

BIGUES

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



Industrials col·laboradors Centre Comercial Pyrénées

GARANTIA 
SEGURETAT 
SOLUCIONS

AL VOSTRE ABAST www.gea.ad

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

IL·LUMINACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS

CUINES I BANYS
DOMÒTICA

 IL·LUMINACIÓ 
EFICIENT

Avda. de Salou, mag. Cervós
AD500 Andorra la Vella
T.376.725024
indecor@andorra.ad

Servei de Prevenció Aliè
Vigilància mèdica
Plans d’emergència i autoprotecció
Formació nivell bàsic (50h) en seguretat 
i salut
Implantació de normes ISO
Certifi cacions
BIOSPHERE
Auditories de prevenció
RSC

Assaigs no destructius
Control cables
Control estructura metàl·lica

Auscultació murs ancorats
Sondatges geotècnics
Assaigs in situ

PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS

INSPECCIÓ DE
GINYS MECÀNICS

SONDATGES 
I INSTRUMENTACIÓ

CONTROL
DE QUALITAT
Control de qualitat d’obra nova
Organisme d’inspecció i control
Organisme de control mediambiental
Rehabilitació
Efi ciència energètica
ITE’s
Metrologia 
Proves dipòsits hidrocarburs
ADR’s i ATP’s
Sonometries

T 741285

www.gruppirineu.com

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT
GruP

a
g
èn

ci
a
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DÚPLEX A ANYÓS

RÚSTIC I ATÍPIC
L’encàrrec que va fer la propietat a 

la interiorista Laura Torres era el de 

realitzar un projecte de segona residència que fos una casa de muntanya, 

però sense l’aspecte que usualment tenen aquest tipus de construccions 

a Andorra i al Pirineu en general. Com la mateixa Torres reconeix, la 

complicació era que volien quelcom rústic però que s’havia de fugir de la 

típica borda/refugi. Sens dubte, l’autenticitat del resultat i l’originalitat del disseny són la fita 

aconseguida en aquest lloc d’escapada de cap de setmana a Anyós. 

PER REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

Acollidor 
i càlid
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>>> Els electro-
domèstics de la 
cuina 
s’amaguen 
totalment, 
donant 
continuïtat al 
ritme orgànic 
imposat pels 
materials

>>> Els llistons de fusta es col·loquen en diferents sentits, el que permet 
un joc visual original. La direcció de les vetes juga a favor de la profunditat 
dels espais

Alçats



Els materials aquí no enganyen. La 
intenció era donar un aire de casa 
d’alta muntanya, però que no sem-
blés el típic refugi alpí. Seguint i 
acomplint els desitjos manifestats 
per la propietat, s’ha realitzat una 
reforma integral de tota la cons-
trucció. Sens dubte, la utilització de 
la fusta poques vegades es porta a 
terme d’una manera tan agosarada 
i original. 

La distribució es va fer tota de nou, 
partint de zero. Una de les dificul-
tats va ser treballar en dos nivells 
perquè els sostres eren bastant bai-
xos, però la col·locació estratègica 
dels materials fa oblidar el proble-
ma que pugui presentar l’altura. 

Per aconseguir l’ambient rústic 
“xic” que volien els propietaris es 
va decidir recobrir-ho tot amb fus-
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> La llar de foc divideix la zona d’estar, i és l’objecte que destaca i domina 
tot aquest ambient, trencant la supremacia de la fusta 

>>>La zona de l’habitació de matrimoni comparteix espai amb la sala de 
bany. Una solució de distribució cada cop més utilitzada en disseny

Duscipis eos 
asperunt estisti 
nus maximaio 
tet laut eum, 
occaepr

L’encàrrec era el de 
realitzar una casa de 
muntanya, però sense 
l’aspecte típic 



ta. Conduccions d’aigua, electrici-
tat, aïllament, etc. Tot està folrat 
d’aquest material, per tal de donar 
un caliu especial, però conservant 
un esperit modern i actual. Per a les 
parets es va utilitzar pi i per als ter-
res parquet de roure.

Al nivell inferior, i en un sol espai 
delimitat per elements indepen-
dents, es troben la cuina d’obra i 
informal, a més dels dos salons: el 
menjador i el d’estar. 

Precisament en aquest darrer, hi 
trobem la llar de foc negra que tren-
ca visualment el ritme que donen 
les vetes de la fusta, col·locades en 
sentits diferents. D’aquesta mane-

ra s’aconsegueixen tres zones di-
ferents, el que permet acollir a un 
nombre important de gent, gràcies 
a la distribució. Si cal, també s’obté 
espai per poder habilitar una zona 
suplementària per dormir, en el cas 
que hi hagin convidats. 

En aquesta mateixa planta hi ha 
l’habitació del matrimoni, ja que la 
zona de les habitacions dels nens 
se situa al nivell superior. Donant 
independència a uns i tranquil·litat 
als altres. 

>> Gràcies a la distribució, s’aconsegueixen tres zones diferents, el que 
permet, si és necessari, espai per poder habilitar una zona suplementària 
per dormir a la zona de les habitacions dels nens, al nivell superior
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PROJECTE: Dúplex a Anyós
INTERIORISTA: Laura Torres Masbernat
CONSTRUCTORA: Construccions Belmiro

La direcció de les 
vetes de la fusta 
juga a favor de la 
profunditat dels 
espais 



Constructora i Industrials col·laboradors Dúplex a Anyós Industrials col·laboradors Dúplex a Anyós

www.palmiragefred.ad

C. Camp Pauet, local 8-10
Tel. +376 722 210 // Fax. +376 722 841

alu.mafidasa@andorra.ad // AD500 Andorra la Vella

T 362 373
construccionsbelmiro@yahoo.es

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

elblau@andorra.ad

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



Industrials col·laboradors Dúplex a Anyós

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

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

Kleo 
Elegant i funcional
Els radiadors de disseny 
Zehnder s’adapten als estils 
més diversos.

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



Industrials col·laboradors Dúplex a Anyós

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

CRISTALLERIES 
PRINCIPAL

Mobles a mida   //   Parquets   //   Cuines   //   Tot derivat de fusta

Crtra. dels Cortals, Naus industrials OCIVISA, nau 2ES · AD200 Encamp · Andorra · Tel. 334 611 · Tel. 82 00 28 · Fax. 82 06 99 · fusteriapau@gmail.com

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

AUXINIAUXINIAUXINIAUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA

AUXINI

Empresa adjudicatària 
dels treballs de Conservació i Rehabilitació 
de Ràdio Andorra - FASE 1
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El local 13,5 no és un espai nou, però sí que aquest estiu ha 
començat la temporada amb un rentat de cara important. La 
propietat va decidir fer canvis a l’interiorisme del local, alhora 
que es donava més rellevància a la terrassa, vist el calendari 
d’estiu que s’hi apropava. Com altres locals del voltant, el 
13,5 és una de les alternatives que es poden gaudir al costat 
del passeig del riu Gran Valira.

pER REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

13,5 BAR DE vINS

Activitat 
al Valira



país una alternativa de qualitat 
als bars de copes existents. per 
tant l’entorn havia d’estar en sin-
tonia amb aquest objectiu.

El primer que s’ha fet és no cen-
trar-se en un sol estil o tendència 
decorativa. Els materials són di-
versos i es combinen per obtenir 
resultats sorprenents a cada racó. 

A l’espai del 13,5, la llum té una 
importància vital, ja que es tracta 
d’un recinte obert a l’exterior per 
gairebé totes bandes amb fines-
tres grans només de vidre. 

Les parets s’han folrat amb pa-
pers de diferent origen, el que 
dóna ritme propi als murs. L’al-
ternança de metall, fusta i vi-

dre és una constant al mobilia-
ri, compost de peces adquirides 
a diferents cases de decoració. 

A l’exterior s’hi han col·locat jar-
dineres amb flors, que aporten 
intimitat a un espai completa-
ment obert. A la terrassa hi ha al-
gun racó amb mobiliari de seients 
més còmodes, alternat amb les 

L’aspecte anterior que presentava 
el local no acabava de fer el pes a 
la propietat i, per tant, es va posar 
en mans d’un equip de disseny i 
interiorisme per a què realitzes-
sin uns canvis necessaris. 

Segons la interiorista Mercé Ca-
samor, el que s’ha buscat amb la 
remodelació del local era donar-li 

un aspecte més càlid i acollidor. 
Segons ella, l’estètica anterior era 
massa freda. Amb els elements 
afegits i els revestiments de les 
parets canviats, el canvi experi-
mentat en l’ambient és conside-
rable.

El local especialitzat en vins i 
cuina, cerca oferir als clients del 
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>>El local està ple de detalls pràctics i una decoració variada, on els materials naturals són els protagonistes>>La barra és una combinació de materials en què la fusta aporta la nota 
càlida al conjunt

El nou 
ambient és càlid 
i acollidor



taules destinades al servei de res-
taurant. El punt de color el posa 
una catifa vermella, que trenca la 
sobrietat cromàtica del terra.

En conjunt, ha estat una remode-
lació que amb unes quantes acci-
ons puntuals i molta creativitat ha 
aconseguit canviar completament 
l’aspecte d’aquest bar de vins.

Industrial col·laborador Bar de vins ,

PROJECTE: 13,5 Bar de vins
INTERIORISTA: 
Mercè Casamor · La Casa Petita

Mercè Casamor Regull

Av. Sant Joan de Caselles
AD100 Canillo

Tel. +376 824 225
Mòb. +376 356 588

lacasapetitaandorra@gmail.com
www.lacasapetita.com

T +376 855601

emangroup@andorra.ad

M +376 332827

dado.emangroup@andorra.ad

Industrials col·laboradors Bar de vins 13,5

Botigues Josa del Prat del Nou · Av. Rocafort, 11
Local  8 · AD600 Sant Julià de Lòria (Pt. d’Andorra)
tel. 843 903 · fax 844 546 · electrofred@andorra.ad

FRED  ·  AIRE CONDICIONAT · INSTAL·LACIONS I REPARACIONS
MAQUINÀRIA D’HOTELERIA  ·  MAQUINÀRIA PER A BUGADERIES

Ctra. General de Canillo· AD100CANILLO
serrallerialaperecaus@gmail.com 

T 360 468 · 347 429
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El deteriorament que pateixen les construccions 
a Andorra i les noves legislacions en matèria 
de seguretat i accessibilitat, entre altres, fan 
necessària l’existència d’un pla com el Renova 
impulsat des de l’executiu. Però l’apartat més 
important potser és el que s’impulsa des de 
l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic. Els ajuts 
econòmics a la rehabilitació d’edificis, sigui per 
embelliment o per adequar les construccions 
a les noves ordinacions, faciliten que els 
particulars estiguin al dia en aquest sentit. Amb 
el Pla Renova 2016 s’hi afegeixen novetats, com 

ara la intervenció econòmica de l’executiu la 
qual assegura que la construcció al Principat 
estigui més avançada que als estats veïns. La 
rehabilitació de les construccions a Andorra 
és una de les prioritats pressupostàries per 
al Govern d’Andorra ja que, amb el pas dels 
anys, les edificacions en un clima com l’andorrà 
pateixen desperfectes que cal millorar.

En un inici aquests no eren els objectius pels 
quals s’havia tirat endavant el pla, principalment 
la reactivació d’un sector en crisi.

Renova:
Eina
d’eficiència 
energètica 

eina
d’eficiència 
energètica 

Amb 1.000.000,00 € en ajuts directes, el Govern continua un any més 
donant al Pla Renova les eines que necessita per esdevenir l’instrument 
i la guia del sector de l’edificació, sobretot en matèria de rehabilitació 
d’immobles. A més, preveu més de 15 milions d’euros per avalar préstecs 
bancaris preferents en un termini de 5 anys. La rehabilitació i l’adequació 
de les construccions és una de les prioritats pressupostàries que es poden 
observar en l’exercici present.

TEXT: REdAcció

El Govern continua un any 
més donant al Pla Renova 
les eines que necessita 
per esdevenir l’instrument 
i la guia del sector de 
l’edificació...
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Des del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Carles Miquel, ha conversat amb l’Art 
de Viure, sobre diferents aspectes d’interès en relació amb el Renova 2016. Miquel és enginyer superior 
en Aigua i Medi Ambient, i Enginyer Tècnic en Obres Públiques. Actualment treballa en l’Oficina pèl 
Canvi Climàtic des de diferents fronts, entre altres el Renova. Des del 2011 treballa en l’organització del 
Procés d’Andorra al Canvi Climàtic i la participació com a referent d’Andorra a l’Observatori Pirinenc 
del Canvi Climàtic. Lidera el grup de treball que s’ocupa de les comunicacions nacionals d’Andorra, en 
el sí del Conveni Marc de l’ONU en aquesta matèria. 

Com explica Carles Miquel, 
el Renova ha evolucionat a 
l’hora que ho ha fet el sector de 
l’edificació i les necessitats que 
han anat manifestant els seus 
usuaris. 

És un pla que va començar a l’any 
2011, han hagut diferents convocatò-
ries i ha anat evolucionant. Finalment 
la pròpia configuració del pla i les 
aportacions de la gent, l’han convertit 
en una eina d’eficiència energètica en 
l’edificació.

Les sol·licituds que rebia a l’inici eren 
molt diverses. Anaven des de acces-
sibilitat universal, a mesures per les 
millores de la qualitat industrial, a 

l’edificació, embelliment  de façanes; 
ja preveia inicialment mesures d’efi-
ciència energètica. La gent ha anat 
convertint el pla cada vegada més, en 
una eina per poder en tot cas millorar 
de forma  eficient el seu edifici i prove-
ir-lo en energies renovables. Tot i que 
encara a dia d’avui, preveu línies d’ajut 
relacionades en altres àmbits com 
ara: la seguretat industrial, els àmbits 
de la millora de l’accessibilitat l’em-
belliment... Però bàsicament la gent li 
ha donat una vocació d’eina, una fal-
ca més per a la millora de l’eficiència 
energètica.

S’esperava que en un termini de 
temps relativament curt, evolu-

cionés com ho ha 
fet? 

En realitat és 
l ’o b s e r v a-

ció del 
que ha 

anat 

sol·licitant la gent. Tampoc era la vo-
cació inicial del Pla, era reactivar el 
sector de l’edificació bàsicament. En 
aquest cas a través de la rehabilitació 
dels edificis. Era un objectiu que es va 
assolir, però que a més a més en el 
temps s’ha convertit en això, una part 
interessant des del punt de vista de 
l’eficiència energètica i per tant una 
mesura d’estalvi en la reducció dels 
consums energètics. 

D’aquí que l’any passat quan es va 
crear l’Oficina de  l’Energia i el Canvi 
Climàtic s’associés el Renova. Inicial-
ment es portava des d’un altre depar-
tament de l’executiu, ara el pla està 
associat a les polítiques de reducció 
i d’estalvi energètic. 

Quines novetats podem obser-
var en el Renova 2016? 
Les novetats se centren en un dels 
objectius principals: potenciar actua-
cions globals en el conjunt de l’edifici, 
més que actuacions unitàries o indi-
viduals. És a dir, voldríem potenciar 
que es fes un tractament conjunt de 

tot l’edifici, des del punt de vista 
d’estalvi energètic i de millora 

del rendiment dels sis-
temes de produc-

ció de calor. 

Renova en constant evolució

El conjunt de l’edifici més que in-
tervencions com ara, un canvi de 
finestres únicament, no? Òbviament 
prenent en consideració tot l’edifici, 
ja és contempla un canvi de fines-
tres, una millora en l’aïllament de 
les façanes, o de les cobertes o dels 
terres. Doncs el que voldríem és 
això, que a  través de la certificació 
energètica, que és l’etiqueta que et 
permet veure quin consum energè-
tic té l’edifici o el seu rendiment, es 
pogués fomentar una visió conjunta, 
per poder millorar el seu comporta-
ment energètic.

Per tant animem a la gent que la uti-
litzi, que la faci seva, que esdevingui 
l’eina per poder en tot cas considerar 
certes actuacions.

Aquesta manera d’entendre 
l’evolució de l’edificació, la com-
parteixen els estats veïns? 
Els nostres veïns engeguen polítiques 
en el mateix sentit també ara. Ajudes 
a les actuacions a l’edificació perquè 
entenen que finalment és un punt 
important dels eixos de reducció de 
consum energètics nacionals i hi ha 
molta feina a fer. Per tant son políti-
ques que s’afavoreixen des dels nos-
tres països veïns, de la mateixa ma-
nera ho estem fent nosaltres. Com 
deia inicialment, no amb una vocació 
purament del foment de l’eficiència 
energètica, però el propi demandant, 

el propi client ho ha volgut així, i ens 
sentim satisfets. 

Semblava que el 
tema de l’amiant ja 
es contemplava en el 
reglament, oi? 

Pel que fa a l’amiant,  vam fer una 
modificació al reglament de la Cons-
trucció al novembre del 2015 en el 
sentit de prohibir l’ús d’elements 
d’amiant a l’edificació aquí a Andorra, 
perquè fins aquell moment és cert que 
no estava prohibit. El que sí que és 
cert, és que no s’utilitzava, no hi havia 
una norma que prohibís explícitament 
l’ús d’amiant. I a partir d’aquí amb 
coherència a aquesta prohibició, s’ha 
inclòs al Renova un ajut per a la retira-
da dels elements d’amiant que encara 
poguessin estar presents en alguna 
edificació. En definitiva una mesura de 
coherència a la prohibició que es va 
establir al novembre del 2015.

Quina diferència hi ha entre 
intervenir en un edifici públic i 
en un de privat? 
En els edificis públics el que fem, és 
una sèrie d’auditories energètiques, 
que potser van una mica més lluny del 
que és la pròpia etiqueta. En aquest 
sentit hem de ser realment exigents. 
Hem de jugar un rol exemplar. Aquest 
2016 actuarem en sis edificis públics. 
Com administració i per tant som els 
primers que hem de reduir els con-
sums i hem de ser eficients des del 
punt de vista de l’edificació. Son ac-
tuacions en edificis de diferents tipo-
logies, no només son edificacions. Hi 
ha escoles,  per exemple. Fa uns anys 

v a m 
f e r 
unes au-
ditories al 
Centre Peniten-
ciari. També hi ha 
diferent casuística que 
no és dona en l’edificació 
clàssica, com poden ser, el 
sector residencial o el sector ho-
teler, per citar els més importants. 
Però tots en resum persegueixen la 
mateixa finalitat que és la reducció 
dels consums i l’eficiència des del 
punt de vista energètic.

Com és l’evolució del renova, 
cap a on va? 
A nivell tecnològic sempre evoluciona. 
Hi haurà nous productes que surtin al 
mercat, noves solucions tècniques, 
però tots persegueixen uns objectius 
comuns que son, els que estan en el 
Reglament Energètic a l’Edificació. 
Finalment és donen solucions tècni-
ques actualitzades per donar solució 
a un problema comú. Potser a dia 
d’avui determinats productes amb un 
gruix menys important, tenen unes 
característiques que fa que no calgui 
fer quelcom tan gros. L’objectiu és el 
mateix.

Carles Miquel
EntrEvista a

Cap de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic 
del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i 

Sostenibilitat, Govern d’Andorra
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millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques

millorar la seguretat industrial de les instal·lacions existents

millorar la sostenibilitat

millorar l’efi ciència energètica dels edifi cis existents

embellir les façanes, els patis interiors i les cobertes dels edifi cis existents

implantar energies renovables als edifi cis existents i als de nova construcció

altres despeses protegibles necessàries per aconseguir els objectius del programa renova

Programa d’ajuts 
Per a la millora del Parc
immobiliari nacional, la millora 
de l’eficiència energètica dels edificis 
i l’ús de les energies renovablesht
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L’aplicació i bon funcionament d’un pla com el Renova, requereix 
d’un aparell burocràtic independent, però a l’hora que coordini 
a tots els actors implicats en el seu desenvolupament. El Pla 
Renova compta amb un ampli ventall de millores que afecten a 
diferents aspectes d’una edificació, i per tant a moltes branques 
de l’administració. Per aquest motiu, hi ha representants dels 
diferents ministeris afectats i de l’Oficina de l’Energia.

Renova 2016

Administració del Renova

El Pla Renova compta 
amb un ampli ventall de 
millores que afecten a 
diferents aspectes d’una 
edificació...

El CTR, és la Comissió Tècnica de Re-
habilitació, l’òrgan col·legiat encarre-
gat de valorar l’acord o la negativa, a 
les subvencions dels sol·licitants. A 
més actua com assessor de l’executiu 
en qualsevol punt que pugui sorgir, en 
matèria de foment de la rehabilita-
ció, l’eficiència energètica i l’ús de les 
energies renovables. Per tal de valorar 
correctament la demanda d’ajut, el 
CTR requerirà la documentació su-
plementària que sigui necessària. Te 
potestat per excloure els treballs que 
no siguin necessaris i deduir-los del 
pressupost, reajustant la quantitat 
assignada.

També pot proposar actuacions no 
previstes en un inici del projecte, per 
tal d’assegurar la màxima rendibilitat 
en matèria d’eficiència energètica. A 

les seves mans està, en el cas 
de considerar un pres-

supost massa 
e l e v a t , 

demanar dues propostes més, i tri-
ar-ne la més econòmica de les tres, 
però que s’ajusti a les necessitats de 
la millora. En aquest sentit també pot 
demanar una reducció de la quantitat 
demanada en l’ajut.

La figura del CTR, contempla l’esta-
bliment de convenis de col·laboració 
puntuals amb els col·legis professio-
nals afectats, amb l’objectiu d’analit-
zar les parts tècniques d’un projecte 
en concret. D’aquesta manera s’asse-
gura que l’execució dels treballs és re-
alitza dins un marc que respecta totes 
les normatives i a l’hora té el consens 
dels sectors implicats.

En el cas que sigui necessari, el CTR 
està facultat per demanar a l’execu-
tiu una  pròrroga en l’execució d’unes 
obres de rehabilitació, un cop com-
provat que aquesta és del tot esca-
ient.

El CTR, pot proposar millores en la 
normativa actual, per tal de promou-
re les rehabilitacions dels edificis que 
ho necessitin, i d’aquesta manera 
promoure una edificació sostenible, 
millorant el parc immobiliari existent. 

Aquesta comissió estarà formada per 
representants dels ministeris afectats 
en els àmbits de: medi ambient, orde-
nament del territori, indústria, urba-
nisme, habitatge i patrimoni. A més 
de representació de l’Oficina pel Canvi 
Climàtic, i representants dels col·legis 
d’arquitectes, enginyers i d’agents i 
gestors immobiliaris d’Andorra. 
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El sistema de finestres d’un habitatge pot tenir un impacte molt significatiu 
en els costos de la factura de la calefacció. Segons els experts, fins al 40% 
de la pèrdua de calor a les llars a l’hivern pot atribuir-se a les finestres mal 
aïllades. El Renova 2016 preveu ajudes a la millora de l’eficiència energètica 

en edificis ja existents. Això vol dir que, per a què una edificació obtingui 
la qualificació d’eficiència energètica, el que seria l’etiqueta energètica, cal 
que assoleixi uns mínims pel que fa al conjunt de l’envolupant tèrmica de la 

construcció. És a dir, que sigui una edificació amb un estanquitat òptima.

En ocasions detectem la proximitat 
dels mesos de més fred, no només 
gràcies al calendari, sinó que ens ho 
anuncia de manera molt discreta però 
implacable un petit corrent d’aire 
que passa pel marc de la finestra o 
de la mateixa porta de casa. Fins i 
tot notem que el fred es transfereix a 
través dels propis vidres a causa de 
la conducció tèrmica. Les finestres 
tradicionals d’una sola làmina només 
ens proporcionen una feble barrera 
de vidre contra les inclemències del 
temps d’Andorra. Aquesta delimitació  
no és suficient per aïllar tèrmicament 
la nostra llar.

En contrapartida, a les èpoques de 
més calor convé mantenir les cases 
fresques. El Sol de l’estiu penetra a 
través de les finestres i augmenta 
la temperatura ambient de la 
llar. En ocasions s’instal·len aires 
condicionats i no es té en compte la 
importància d’aïllar correctament 
l’habitatge en qüestió. Finalment, 
s’acaben pagant factures d’electricitat 
elevades.

La solució és aïllar correctament les 
finestres de la construcció, creant 
una barrera més resistent que una 
simple làmina de vidre entre l’exterior 
i l’interior.

Hi ha moltes maneres d’aïllar 
finestres. Les metodologies emprades 

van des de sistemes simples a altres 
força complexos, des de solucions 
força econòmiques a solucions molt 
costoses; i des d’opcions amb un nivell 
de tecnologia simple a alternatives 
que inclouen progressos tecnològics 
importants. Una bona decisió és 
instal·lar finestres de vidre doble.

El vidre doble és un component 
prefabricat format per dos vidres 
separats entre si i un espai d’aire sec 
tancat hermèticament al pas de la 
humitat i del vapor d’aigua. La cambra 
d’aire redueix la transferència de calor 
entre l’interior i l’exterior. La selecció 
adequada de vidres, a més de reduir 
l’entrada d’energia solar per radiació, 
disminueix l’entrada de soroll. Així, 
aquests vidres aconsegueixen ser 
bons aïllants tèrmics i acústics.

En el cas d’una climatologia com la 
d’Andorra, un sistema de calefacció 
domèstic pot reduir significativament 
el consum d’energia gràcies a millorar 
el sistema d’aïllament de la llar on 
està funcionant.

És evident que, de vegades, hi ha 
altres solucions possibles abans de 
plantejar-se la substitució de les 
finestres. Si són de fusta es pot valorar 
només un canvi de vidres, o bé si són 
d’alumini es pot doblar la finestra per 
l’exterior i ja estarem millorant molt la 
U del forat de façana.

Finestres

Tancaments eficients

fins al 40% de la pèrdua 
de calor a les llars al 
hivern pot atribuir-se 
a les finestres mal 
aïllades

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
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En funció de l’estat d’una finestra, 
es pot optar per la substitució o la 
restauració. Un dels objectius de 
qualsevol d’aquestes dues opcions és 
la d’assegurar un aïllament correcte, 
tant tèrmic com acústic.

Pel que fa a la fusteria, que és el 
marc que sosté el vidre, hi ha molts 
materials possibles, així com també 
hi ha molt tipus de vidres. A nivell 
d’estalvi energètic i aïllament tèrmic, 
el més important és que ens fixem 
en la “transmitància tèrmica” que té 
cada element, la “U”, que ha de ser el 
més baixa possible. Una classificació 
possible de fusteries de menor a major 
“U”, és a dir de millor a pitjor aïllant, 
seria: PVC (de 3 o més cambres), de 
fusta tova com coníferes o  pi, de fusta 
dura com el faig o la teca, de PVC de 
2 cambres, d’alumini amb trencament 
de pont tèrmic de 12 mm de gruix o 
més, d’alumini sense trencament de 
pont tèrmic i, finalment, de metall.

En el grup dels vidres, és recomanable 
un múltiple: doble vidre amb 1 cambra 
seria suficient. El més recomanable 
és que la cambra d’aire no superi els 
18 mm de gruix amb vidres incolors, 
ja que a major amplada es generen 
conveccions d’aire interiors que 
empitjoren el comportament tèrmic 
del vidre. Si els vidres són “baix 

emissius” la cambra d’aire no ha de 
superar els 16 mm, pel mateix motiu. 
També és important que aquest gruix 
de la cambra no sigui inferior als 12 
mm.

A més de la millora tèrmica que suposen 
els vidres “baix emissius” respecte als 
vidres incolors, s’hi pot sumar el fet 
que dins de la cambra enlloc d’aire hi 
tinguem un gas més pesat que l’aire 
com ara: argó, xenó o criptó. Això 
millora el paràmetre de la “U” i també 
l’aïllament acústic de la finestra. Però 
té l’inconvenient, que a llarg termini 
és molt difícil evitar la fuita d’aquests 
gasos. Les cambres d’aire no són tan 
estanques com per retenir aquests 
tipus de gasos permanentment.

En funció de l’estat 
d’una finestra, es 
pot optar per la 
substitució o la 
restauració

  

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
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Les finestres Energeto 5000 són una de les propostes més innovadores 
pel que fa a tancaments. Sense el pont tèrmic que representen els perfils 

de reforç metàl·lic, esdevé una finestra amb valors d’aïllament d’altes 
prestacions. La gran capacitat d’estanquitat repercuteix directament en la 

despesa energètica, però també en les emissions de CO2.  

Amb Energeto 5000 aquestes són 
més baixes, per tant, es contribueix 
de manera directa a la protecció del 
medi ambient. Es pot afirmar que és 
un sistema sostenible i eficient energè-
ticament parlant. De fet compta amb 
la certificació Casa Passiva en 70 mm. 

L’Energeto 5000 és un sistema de 
junta central amb una profunditat de 
perfil de 70mm. El qual la converteix 
en una de  les finestres més indicades 
en totes les obres de rehabilitació 
d’edificis.

Alta tecnologia i aïllament 

el 100% de peticions 
fetes pels nostres 
clients al “PLA 
RENOVA” han estat 
aprovades

Junta central
... per seguretat

recobriment alumini

Fulla oculta

Uw 0,64 W/m2k

La millor finestra del mercat
Foam inside Tèrmica EstéticaSegura FuncionalSeguretat RC3

70 mm

 INSTALADOR OFICIAL

Crta. de la Comella

Polígon Industrial Encorces

de Can Nyerro · Nau 2A 

AD500 ANDORRA LA VELLA

Tels. 827 777 · 325 933

agrupsa@andorra.ad

energeto® 5000 |  foam inside

marxa segur de vacancesSi tens finestres

La finestra 

més segura 
en PVC
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En un edifici, els tancaments poden ser punts calents a l’hora de buscar fuites. La qualitat i la 
instal·lació adequada són imprescindibles per garantir l’estanquitat d’una construcció. Les COREXT 
70 abisagrades són unes finestres de PVC a disposició dels professionals i que, amb unes línies 
avantguardistes, aposten per la qualitat, sense renunciar a la versatilitat i a l’estètica com a valors 
diferencials dels competidors immediats. L’àmplia gamma d’acabats permet satisfer les preferències 
dels clients més exigents.

Aïllar l’interior i protegir de 
l’exterior

Esperit sostenible

La Corext 70 amb el sistema abisagrat 
de 70 mm de profunditat de marc, 
té una capacitat màxima d’envidra-
ment de 40 mm. El seu perfil amb 5 
càmeres interiors al marc i la fulla li 
confereix una gran eficiència energè-
tica, amb valors de transmitància de 
finestra a partir de 0,9 W/m2K, i fa que 
sigui la finestra idònia per garantir els 
estàndards més exigents de qualsevol 
zona climàtica.

Presenta dues estètiques en el disseny 
de la fulla: l’aixamfranada i la recta. A 

nivell acústic, ofereix la màxima 
protecció possible. 

Pel que fa a l’estanquitat, es troba a 
la classificació CLASSE E1800, el qual 
significa que durant 100 minuts, sota 
un cabdal d’aigua de 600 litres i a una 
velocitat de vent de 197 km/h, no es 
produeix cap entrada d’aigua.

El comportament d’aquestes finestres 
davant els agents atmosfèrics 
és excepcional, es tracta d’uns 
tancaments que garanteixen les 
millors prestacions d’estanquitat 
d’aigua, permeabilitat a l’aire i 
resistència al vent. S’obtenen com 
aval els màxims resultats en les 
classificacions de les diferents proves 
realitzades als assajos.

Sent l’eficiència energètica una exi-
gència en les edificacions d’avui 
en dia, la Corext 70 respon 
a aquestes neces-
sitats, per a 
tot tipus 
de zona 
c l i m à t i -
ca. El nivell 
d’eficiència fa 
que l’aïllament 
que proporciona 
asseguri el confort 
dins la casa, sigui 
quina sigui la temperatura exterior. 
A nivell acústic, aquesta finestra 
garanteix que es gaudirà d’un espai 
privat i íntim, sense contaminació 
acústica exterior. Totes les novetats 
tecnològiques s’han posat al servei 
de Corext per garantir la tranquil-
litat i el descans.

Pel que fa a l’estètica, les Corext 70 es-
tan disponibles a més del color blanc, 
en una àmplia gamma de textures de 
fusta i colors. L’aplicació de les textu-
res de fusta i el color es realitza a les 
mateixes instal·lacions dels fabricants 
mitjançant el recobriment del perfil 
base amb un foli termosoldable d’alta 
resistència a la radiació solar, garan-
tint així un acabat perfecte i durador. 
A més, compta amb una estètica que 
s’adapta segons cadascun dels pro-
jectes en els quals s’ha d’emmarcar. 
Corext 70 s’adapta i posa la creativi-
tat al servei dels entorns ha-
bitables i de qualitat.

A banda de 
l’aïllament tèrmic, la 

seguretat de les persones 
passa per ser una altra de les pri-

oritats d’aquest industrial. La Corext 
70 integra uns tancaments especials 
anti-palanca, que impedeixen l’accés 
al recinte. A més, la capacitat en ma-
tèria d’instal·lació i distància dels vi-
dres ofereix la possibilitat de col·locar 
vidres de seguretat, per optimitzar la 
garantia antirobatori i segellar la im-
penetrabilitat.

CORExT 70 

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

ALUMINI PVC

mínim consum, 
màxim confort

MIXTA (Fusta-Alumini)

FINESTRES

LES FINESTRES MÉS EFICIENTS www.siepandorra.com

Passió per
l’eficiència
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Un projecte de l’enginyer andorrà Jordi LLOVERA 
MASSANA ha obtingut el primer premi al GREEN 
BUILDING SOLUTIONS AWARDS, un guardó internacional 
que reconeix els treballs realitzats en edificació i 
rehabilitació sostenibles. Aquest esdeveniment s’ha 
emmarcat en la Conferència Mundial del canvi Climàtic 
de París, el COP 21, celebrada a la capital francesa al 
mes de desembre del 2015.

LLOVERA, doctor en enginyeria industrial, ha participat 
al projecte amb ENGINESA, empresa d’arquitectura 
i enginyeria ANDORRANA. El projecte guanyador ha 
estat la rehabilitació de l’edifici Aconcagua situat al mig 
d’Andorra la Vella.

Tant la propietat com l’equip tècnic, van voler anar 
més lluny de la pròpia normativa energètica, el qual 
ha facilitat una obra de rehabilitació que ha convertit 
l’edifici Aconcagua en el de menys consum de la 
Península Ibèrica. 

L’obra ha estat projectada per arqui-
tectes i enginyers de l’empresa en 
qüestió, que en un primer moment 
es van endinsar en el projecte per fer 
un rentat de cara, però des d’un inici 
es va tenir clar que a més s’intentaria 
intervenir per optimitzar el consum 
energètic de calefacció i millorar el 
confort tèrmic tant a l’hivern com a 
l’estiu.

Les actuacions han tingut lloc a l’edi-
fici Aconcagua, situat al mig del cen-
tre comercial d’Andorra la Vella, i han 
consistit en una intervenció exterior, 
aïllant la façana, a més d’altres feines 
per disminuir les pèrdues energèti-
ques dels 27 apartaments dels que 
consta la construcció.

Per la façana principal s’ha utilitzat un 
granit negre, i els vidres de les bara-
nes dels balcons en colors diferents 
donen personalitat a l’edifici. Les fi-
nestres d’alumini de vidre doble pre-
sentaven moltes deficiències i s’han 
substituït per unes de vidre triple i 
d’altres prestacions energètiques. El 
mateix ha succeït amb les persianes. 

Consum mínim

Rehabilitació sostenible

En la segona façana l’estructura no ha 
patit canvis destacables i únicament 
s’ha aïllat de l’exterior amb un 
recobriment acrílic que li dona aspecte 
d’acabat amb morter de tons clars. Pel 
que fa a la paret mitgera, s’ha treballat 
en aïllament tèrmic amb un envà 
pluvial.

Els veïns dels diferents apartaments, 
així com els de les botigues a peu 
de carrer, no han patit molèsties 
d’importància, ja que la majoria de 
treballs s’han realitzat a l’exterior. 

Un cop s’han acabat les obres s’ha 
donat pas al programa de simulació 
tèrmica, per dissenyar el gruix exacte 
necessari de l’aïllament, i també per 
la tipologia de les finestres amb les 
solucions dels ponts tèrmics i altres 
detalls de la construcció. La simulació, 
realitzada amb paràmetres reals de 
temperatura i radiació solar, permetia 
estudiar l’evolució de les temperatures 
interiors així com el consum energètic.

A més, s’han fet assajos per garantir 
l’eficiència energètica de les tasques, 
fent termografies i assajos d’infiltraci-

ons “blower door test”. En les termo-
grafies s’ha comprovat l’estanquitat i 
l’hermetisme adequats de les instal-
lacions. En algunes èpoques de l’any, 
fins i tot en períodes de temperatures 
per sota dels 0º graus, el 50% dels 
apartaments han tingut un consum 
zero de calefacció. Per la seva banda 
amb el “blower door test”, es van po-
der localitzar les filtracions incontro-
lades d’aire exterior. Com que aquesta 
tasca es realitzava amb l’industrial 
present, les fuites es podien segellar 
al moment.

Segons Llovera i Enginesa, aquesta 
experiència demostra la necessitat 
dels assajos abans de donar per 
finalitzada l’obra ja que tot i que 
es va segellar prèviament, encara 
apareixien fuites durant els tests.

Totes aquestes són les raons que 
han propiciat l’obtenció d’un guardó 
de tant prestigi internacional, com 
el GREEN BUILDING SOLUTION, i han 
portat al primer lloc a Andorra com 
el país amb una edificació sostenible 
i responsable al màxim en matèria de 
consum d’energia.

Premi al GREEN BUILDING 
SOLUTIONS AWARDS

Contacto: Beatriz Cordero         construction21@esci.upf.edu           tél: (+34) 93 295 47 10               1 

  
Nota de prensa – 5 de Abril, 2016 

 
 
 
 
 
 

 

Este 2016, los Green Building Solutions Awards de 
Construction21 llegan a los Estados Unidos 

Por primera vez en el salón MIPIM, Construction21 participó en una de las conferencias que trató sobre 
como «Acelerar la difusión de la innovación a través de las redes sociales», juntamente con sus socios 
Meka Brunel, presidenta de Ivanhoé Cambridge Europe and France GBc y Roy den Hoed, presidente de 
Green Planet Architects. 
 
Durante la conferencia, el equipo de Construction21 adelantó algunos detalles sobre la edición 2016 
del concurso internacional de edificios y ciudades sostenibles, que se lanzará el próximo 10 de Mayo. 
  

Una competición internacional sobre soluciones climáticas, vinculada a la COP22 
Este pasado 2015, los Green Building Solutions Awards constaron de 113 candidaturas de edificios 
ejemplares de 12 países. Los ocho edificios ganadores, anunciados durante la COP21 en presencia de 
los ministros de Medio Ambiente de Marruecos y Luxemburgo, Hakima El Haité y Carole Dieschbourg, 
ya han servido de inspiración a profesionales de todo el mundo. 
 
La edición del 2016, que por supuesto seguirá conectada a la COP22,  servirá como ilustración práctica 
de qué tipo de soluciones pueden contribuir a mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C. 
La entrega de los premios de celebrará en Marrakech el 15 de Noviembre durante la COP22 y será 
organizada por el secretariado Construction21 Morocco, el Cluster EMC.  
 
 
De Argelia a EEUU: ampliando horizontes 

Nuevo en 2016: ¡la competición estará abierta a los profesionales Americanos! Gracias a un acuerdo 
de colaboración firmado con Net Zero Energy Coalition. La coalición organizará los Green Building 
Solutions Awards en EEUU, movilizando a profesionales norteamericanos y formando un jurado de 
expertos para determinar a sus ganadores nacionales, que participarán luego en el concurso 
internacional. Actualmente, también se están manteniendo conversaciones con otros socios, 
especialmente en Canadá y América Latina. 
 
2016 también será el año de Argelia, después del lanzamiento de su plataforma nacional 
Construction21 a finales del 2015. Construction21 Algeria presentará este año sus primeros edificios 
ejemplares designados por profesionales argelinos. De esta incorporación podremos esperar 
soluciones innovadoras relacionadas con el confort en verano que sin duda serán de gran interés para 
profesionales de otras regiones que también deben enfrentarse habitualmente al mismo tipo de 
desafíos.  
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Al Renova 2016 l’ajuda per les millo-
res i l’embelliment de les façanes i els 
elements relacionats inclou les actu-
acions de pintura, revestiment nou, 
restitució a l’estat original i neteja. Les 
ajudes de l’executiu són: subvenció 
directa del 5% i un 50% de l’import 
del préstec preferent. També reben 
ajuda els honoraris dels tècnics que 
participen en la redacció del projec-
te, els informes tècnics així com en la 
direcció de l’obra. En aquest cas, el 
percentatge és el mateix que el que 
s’atorga a l’obra. En cap cas rebran 
ajuda els salaris dels tècnics que par-
ticipen en la redacció de la sol·licitud 
de l’ajut.

La tasca dels professionals de la 
construcció davant el repte que es 
presenta en un projecte de rehabilita-
ció d’un edifici en males condicions, 
a causa del pas del temps i l’erosió 
dels elements climatològics, passa 
per fer una primera valoració del grau 
de sostenibilitat que aquest té. Un 
cop fet el diagnòstic, en el cas de les 
façanes i els diferents elements que 
les componen, s’ha de veure quina és 
l’alternativa més intel·ligent i durado-
ra. En aquest punt es poden prendre 
diferents decisions, depenen de l’ob-
jectiu; una renovació amb la intenció 
de retornar l’aspecte anterior a l’edifi-
ci, o una rehabilitació més pragmàtica 
i basada en la necessitat de mantenir 
en bones condicions la construcció i 
fer-la segura per als usuaris.

Segons els experts, la millor opció 
és la façana ventilada. Consisteix en 
una fulla interior, una capa aïllant que 
es fixa a la façana existent i una fulla 
exterior, no estanca. Aquest tipus de 
façana permet qualsevol acabat de 
qualitat, de llarga durada i amb unes 
prestacions tèrmiques i acústiques 
excel·lents. Aquesta solució és la 
més eficient, ja que suposa un estal-
vi energètic al voltant del 40%, per 
sobre dels paràmetres que s’obtenen 
amb les façanes tradicionals. 

Façanes

Una construcció és com un ésser viu. Necessita d’una 
atenció especial per assegurar-li una vida duradora, 
i com en els humans, la cura de la pell, en aquest 
cas la façana i la resta del recobriment mereixen 
una atenció acurada. Les façanes, les cobertes, 
els terrats, les mitgeres o els patis són espais que 
estan exposats a tot un seguit d’elements que els 
malmeten amb el pas del temps. A Andorra, la 
climatologia hivernal amb els canvis de temperatura 
facilita el desgast de la protecció d’una construcció. 
A més, aquesta protecció és la que també facilita 
l’estanquitat de l’escalfor i permet un estalvi 
energètic en l’edificació, convertint-la en un espai 
sostenible. 

Estètica i estalvi

Una construcció és com 
un ésser viu. Necessita 
d’una atenció especial 
per assegurar-li una vida 
duradora...

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

FAÇANES VENTILADES 

un salt al futur

Xalet amb façana ventilada amb granit

ofereix els millors acabats en façanes ventilades, que 
destaquen per les seves propietats aïllants i per la seva 
resistència a l’intempèrie.

Acabats contemporanis i avantguardistes que combinen la 
bellesa amb una climatització excel·lent.
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Sobre la façana existent de l’edifici 
s’ancora una sub-estructura metàl-
lica d’alumini o acer inoxidable des-
tinada a suportar la fulla exterior de 
l’acabat. Entre els elements que com-
ponen la sub-estructura hi ha una 
capa d’aïllament subjecta mitjançant 
espigues o morter adhesiu sobre la 
façana existent. Un cop col·locada 
la capa aïllant, es munten les peces 
d’acabat. La sub-estructura permet 
una cambra d’aire de pocs centíme-
tres entre l’aïllament i les plaques 
exteriors. Les juntes entre aquestes 
plaques són obertes, permeten la 
circulació d’aire. Les plaques exteri-
ors poden ser de diversos materials: 
ceràmics, pedra, fusta, panells tipus 
sandvitx, etc... La pell exterior o aca-
bat disposa d’unes obertures tant a 
la part inferior com a la superior que 
permeten la renovació de l’aire.

En el cas de la façana ventilada, o tras-
ventilada, l’existència de juntes de fa-
çana evita els problemes típics de la 
dilatació, pel que es tracta de recobri-
ments que presenten un bon aspecte 
durant molt de temps. La fulla exterior 
també amorteix els canvis de tempe-
ratura durant un temps considerable, 
tant en l’aïllant tèrmic com en la imper-
meabilització. L’existència d’aquesta 
fulla exterior ajuda a reduir les pèrdues 
tèrmiques de l’edifici. Als mesos d’estiu 
la «pell» exterior s’escalfa, creant un 
efecte convectiu que fa circular l’aire a 
l’interior de la cambra. Aquest efecte 
«xemeneia» desallotja l’aire calent i el 
renova per un de més fresc. Als mesos 
d’hivern aquest efecte és menor, sent 
l’aïllament tèrmic interior el que millora 
el rendiment energètic. L’estalvi en cli-
matització a l’hivern està estimat en un 
75% i a l’estiu en un 70%.
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Si bé les façanes ventilades són l’opció 
més adient i escollida pels experts, hi 
ha altres possibilitats a tenir en comp-
te. Per exemple, el sistema SATE (Siste-
ma d’aïllament tèrmic exterior) o ETICS 
en anglès (external thermal insulation 
composite systems).

El SATE consisteix en la col·locació a la 
cara externa de les façanes de plan-

xes d’aïllament tèrmic adherides al 
mur. La fixació habitual acostuma 

a fer-se mitjançant adhesius i 
fixació mecànica. Els panells 

més habituals són de polies-
tirè expandit, essent cada 

cop més habituals les 
planxes de llana mine-

ral. L’aïllant es prote-
geix amb un reves-

timent constituït 
per una o vàries 

capes, una de 
les quals por-

ta una ma-
lla com a 

reforç. El revestiment exterior s’aplica 
directament sobre el panell aïllant. A la 
factura energètica aquest sistema pot 
arribar a garantir uns estalvis estimats 
durant l’hivern del 70% i a l’estiu del 
63%.

Una altra alternativa seria el sistema 
enfoscat monocapa. Aquest consis-
teix en l’aplicació d’un morter pre-
dosificat industrialment, compost per 
ciment, additius, àrids i fibres, al que 
únicament se li afegeix aigua a l’obra i, 
un cop barrejat, s’estén o es projecta 
sobre les parets de tancament en una 
sola capa d’uns 15 mm de gruix, amb 
diferents possibilitats de textures i co-
lors que constitueix l’acabat de la faça-
na. El producte finalitzat posseeix pro-
pietats impermeables i transpirables 
interessants que contribueixen al bon 
comportament higrotèrmic de les faça-
nes, encara que no suposa cap millora 
d’aïllament tèrmic o acústic. L’aspecte 
final del monocapa es pot escollir en-
tre una sèrie de possibilitats en funció 

dels pigments i el tractament final de 
la superfície, un cop aplicat sobre el 
suport. Però aquest sistema només 
pot ser considerat per a solucions que 
no comportin una necessitat d’estalvi 
energètic.

Aquestes són algunes de les possibili-
tats de rehabilitació existents, però cal 
tenir en compte que s’han d’excloure 
els edificis amb façanes protegides per 
interès històric o artístic. En aquests 
casos tradicionalment es treballa amb 
morter a la calç, de la manera tradicio-
nal. Tan el sistema de façana ventilada 
com el SATE, són els que ofereixen les 
millors solucions: durabilitat, mante-
niment inexistent i, per descomptat, 
estalvi energètic que beneficia als pro-
pietaris i a l’entorn. 

Cal tenir en compte que en un futur 
molt proper arribaran a ser obligatòries 
certes mesures o normes en l’edifica-
ció, encarades a l’estalvi i la sostenibi-
litat.

FAÇANES

A la pràctica, un bon aïllament de façana pot arribar a suposar un estalvi d’energia de fins el 50%. Els 
edificis de més de 20 anys solen tenir desperfectes a les façanes i les cobertes, i els materials que es 
van utilitzar originàriament no aïllen adequadament. Per això, la majoria de l’energia que consumim 
per la calefacció, per exemple, es malgasta per la manca d’aïllament tèrmic. 

Façanes alternatives

Arquitectura

115

l art de viure

Sistema d’aïllament tèrmic per a l’exterior

SISTEMA D’AÏLLAMENT TÈRMIC DE FAÇANA

EDIFICI DE VIVENDES A ENCAMP

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

+45°C
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1. Morter adhesiu i de reforç més transpirable.
2. Panell aïllant per a façanes transpirable, 
sobre la base Eps, de color gris (μ = 10), amb 
propietats termoaïllants millorades (l = 0,031 
W / mK) i revestiment refl ector blanc.
3. Reforç de malla de fi bra de vidre.
4. Imprimació, per aplicar com tapaporus 
i adherent. Acabat mineral, altament 
transpirable i que es neteja.
6. Ancoratge adhesiu que evita ponts tèrmics.
7. Accessoris amb garantia del sistema.
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c/ La Plana 4 - Santa Coloma
(PRiNCiPAT d’ANdORRA)

Tel. +376 72 23 04  /  Fax +376 72 38 73
comercial@bellacer.ad
www.bellacer.com

ILLBRUCK permet superar els alts requeriments d’eficiència energètica que 
exigeix el Passivhaus Institut d’Alemanya. També cal destacar que amb 
ILLBRUCK l’habitatge complirà amb les exigències que estableix l’estàndard 
alemany en la utilització de materials naturals, respectuosos amb el medi 
ambient i no tòxics, característiques principals dels productes fabricats sota la 
marca ILLBRUCK.

ILLBRUCK fabrica productes ecològics 
per a la construcció. Té una àmplia 
gama de productes per a realitzar les 
ruptures de pont tèrmic entre les fi-
nestres amb l’estructura de l’edifici i la 
realització d’enganxats i encolats de di-
ferents punts, tant de l’estructura com 
dels accessoris per a assolir el tanca-
ment òptim de l’envolupant de l’edifici.

En les instal·lacions de fusteries, tant 
de portes com de finestres, s’utilit-
zen escumes de poliuretà de cèl·lules 
obertes que disposen d’una cara auto-
adhesiva per a una col·locació fàcil, ja 
sigui sobre la fusteria o sobre el marc 
de la finestra. Aquesta escuma està 
impregnada d’una resina sintètica es-
table (lliure de cera i de betum) que 
confereixen les principals característi-
ques d’estanquitat a l’aire i a la pluja, 
la permeabilitat al vapor d’aigua i que 
aporta un aïllament tèrmic excel·lent i 
acústic de fins a 60 dB.

Els productes d’ILLBRUCK són selec-
cionats per motius que van des del 
punt de vista ecològic, no només de 
funcionalitat del producte sinó també 
de la producció, fins a la certificació 
del producte per part dels laboratoris 
europeus més exigents i la garantia de 
10 anys. L’experiència de TREMCO ILL-
BRUCK en aquest tipus de productes 
des de fa més de 40 anys confirma que 
aquesta elecció és la ideal.

Pel que fa als segellats i encolats, ILL-
BRUCK fabrica coles híbrides de Tack 
immediat per a treballs que requerei-
xen força i subjecció en l’encolat. Les 
coles destaquen per l’aportació ecolò-
gica a la construcció, sent segelladors 
adhesius basats en polímers híbrids, 
de reticulació neutra, i amb un alt mò-
dul d’elasticitat. La reticulació es pro-
dueix per absorció de la humitat que 
permet la realització d’unions flexibles 
i impermeables, tant a l’exterior com a 

l’interior. Aquests productes no tenen 
olor, ni dissolvents i estan lliures d’iso-
cianats, a més, l’assecat i la reticula-
ció són extremadament ràpids el qual 
permet estalviar temps d’instal·lació. 
Es poden pintar una vegada secs.

Últimes novetats en tècniques per a 
l’optimització energètica.

En una casa de classificació “A” en 
el certificat d’eficiència energètica 
s’estima una reducció del 80% en 
factures d’energia en calefacció i 
refrigeració en comparació a un 
habitatge tradicional de les mateixes 
característiques.

Un Blower Door Test, que avalua l’her-
meticitat i la permeabilitat, fet en un 
habitatge de construcció recent ha 
donat com a resultat 0’42 renovacions 
d’aire per hora (per sota de les 0’60 
que assenyala l’estàndard alemany).

ILLBRUCK

Segellat de fusteria i encolat ecològic

Participació d’ILLBRUCK 
en projectes d’habitatge 
Passivhaus
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Dipòsits d’ACS
El sector de la construcció és un dels grans consumidors d’energia i emissor de CO2. Dins 
les ajudes previstes al pla Renova 2016 també està contemplat l’apartat de les millores a les 
instal·lacions d’aigua calenta i calefacció. Aquest és un apartat important que cal tenir en 
compte si el que es vol és seguir les pautes de consum d’energia responsable. El manteniment 
en bones condicions o el canvi de les instal·lacions d’ACS contribueix a controlar els paràmetres 
d’estalvi d’energia dins uns nivells aconsellables.

Els acu-
muladors 

d’aigua ca-
lenta es poden 

rehabilitar obtenint 
garanties contra la cor-

rosió i evitant d’aquesta ma-
nera la seva substitució. Però 

en ocasions el canvi del dipòsit és 
inevitable i al mercat hi ha un ventall 

ampli de possibilitats per adquirir el 
que s’adeqüi més a les necessitats de 
l’edificació. Entre altres riscos, evitar la 
propagació de la legionel·la, és una de 
les prioritats a l’observar l’eficàcia d’un 
acumulador d’ACS, tant en les llars par-
ticulars, com en les instal·lacions més 
importants, per exemple: hospitals, 
escoles, centres esportius, etcètera. 
L’estalvi d’aigua i el consum responsable 
d’energia es poden dur a terme amb la 

col·locació d’un dipòsit d’ACS adequat a 
cada necessitat concreta.

Hi ha models que són escalfador, refri-
gerador i aigua calenta tot en un, i altres 
que poden multiplicar per 5 la potència 
d’un kW. Algunes marques han desen-
volupat aplicacions de telefonia mòbil 
per a poder controlar el consum d’ener-
gia des de fora de la llar o el negoci, 
d’aquesta manera encara es contribueix 
més a l’estalvi i el consum responsables. 
De fet, amb aquest tipus d’instal·lacions 
es pot arribar a un estalvi a la factura de 
la llum d’un 60%.

Alguns dels aparells són aptes tant en 
una instal·lació nova com poden adap-
tar-se a una caldera ja existent, ja que 
les aplicacions van des de la producció 
d’aigua calenta sanitària a la calefacció 

a través de terra radiant. A més, poden 
climatitzar amb terra refrescant i escal-
far piscines a través d’energia solar.

L’avantatge és l’adaptació a diferents ti-
pus de climatologia, el qual els fa molt 
indicats per un clima fred com l’andorrà, 
on els estius cada vegada són més ca-
lorosos, i en certs tipus de construcció 
es requereix també un bon aparell refri-
gerador.

Les instal·lacions de producció centra-
litzada d’ACS habitualment s’integren 
en les de calefacció dels edificis. La pro-
ducció de calor que es realitza a la sala 
de calderes és conjunta per tots els ser-
veis tèrmics de l’edifici i les calderes es 
connecten amb els col·lectors, des d’on 
surten els diferents serveis de calefacció 
i el circuït primari d’ACS.

Renova 2016

Compra la gamma Yutaki al teu 
distribuïdor Hi- Pro Jocor

NOUS MODELS MÉS
LLEUGERS I COMPACTES

QUE CLIMATITZEN 
SUPERFÍCIES MÉS

PETITES SENSE
SACRIFICAR POTÈNCIA

I EFICIÈNCIA

CALEFACCIÓ I ACS

CLASSE ENERGÈTICA
A +++ *

* Segons model

La gamma Yutaki ha estat completament redissenyada per aconseguir grans estalvis en la factura 
elèctrica , a més de facilitar la seva instal·lació i manteniment.

083_016_ANUNCIO_JOCOR.indd   1 13/07/16   23:26
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Disposar d’un combustible que sigui 
segur, poc contaminant i rendible 
sembla una missió impossible, però el 
cert és que amb el gas natural liquat, 
el GNL, s’acompleixen aquests requi-
sits.

És una alternativa interessant com a 
carburant per a la generació de ca-
lor, escalfament d’aigua, generació 
de vapor, assecatge i forns a gran 
escala. Per aquest motiu Engas té 
previst subministrar-lo al Principat a 
nivell industrial. És idoni per l’ús en, 
per exemple: poliesportius, piscines i 
hotels amb necessitats importants a 
nivell de volum en calefacció i escal-
fament d’aigua, etcètera.

La utilització de gas natural liquat ga-
ranteix un respecte important al medi 
natural, ja que és el combustible fòs-
sil menys contaminant de tots els del 
mercat. Això succeeix gràcies a què 
redueix les emissions de CO2 amb la 
seva utilització.

A nivell econòmic, el cost per kWh és 
menor que el del gasoil, el propà, el 
fuel, el carbó. De fet el canvi de qual-
sevol d’aquests combustibles a GNL 
es fa notar a curt termini, i ràpidament 
es recupera la inversió realitzada. 

Cal tenir en compte que, al ser una 
energia més neta, exempta pràcti-
cament de sofre i de partícules, els 
equips necessiten molt menys man-
teniment i, a la llarga, això també su-
posa un estalvi important.

La companyia andorrana realitzarà 
l’estudi de viabilitat i s’encarregarà de 
la gestió de tota la part administrati-
va. Un cop tirés endavant el projecte, 
també s’ocuparà de l’execució de les 
obres, les proves finals i el manteni-
ment. 

Els avantatges a tots els nivells del 
GNL són tant clars que entitats com 
ara Port de Barcelona l’utilitzen com a 
combustible oficial.

Novetat en combustibles

El subministrament de gas natural liquat, GNL, ja és possible i 
és l’empresa andorrana Engas la que està en disposició de fer-
lo. Aquest combustible nou ofereix molts avantatges. És una 
energia econòmica i de les més sostenibles existents al mercat. 
El GNL és gas natural en forma líquida, el qual en redueix el 
volum de l’estat gasós i facilita enormement el transport a 
qualsevol lloc.

Net i segur

La utilització de 
gas natural liquat 
garanteix un respecte 
important al medi 
natural...

C/ dels Hortals 8 · AD400 La Massana · Principat d’Andorra · engas@andorra.ad · Tel. 738121

Ajuda a

Gas

la teva
empresa

créixer

natura ment
Gas  natural  liquat  
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Aquesta mostra dels tallers també es pot 
trobar en un llibre/catàleg editat per Go-
vern, amb un pròleg 
de la Ministra de Cul-
tura Olga Gelabert. 
En ell, Gelabert re-
coneix que aques-
ta exposició estava 
programada abans, 
però diferents cir-
cumstàncies no ho 
han fet possible. El 
que importa és que 
ara és aquí i el públic 
pot observar el re-
sultat de tanta feina i 
dedicació. Esforços a nivell artístic, però 
segurament en el pla personal, que han 
fet dels artistes i la seva obra el que es 
pot veure a l’Art al Roc.

Tot i el retard de la mostra, les obres trac-
ten aspectes que, malauradament, conti-
nuen sent actualitat a les notícies i al dia 
a dia de la societat.

La comissària Joana Baygual presenta 
“Las muertes chiquitas” de Mireia Salla-

rés. Un projecte 
transdiscipl ina-
ri de vídeo, fo-
tografia i llibre 
basat en el re-
corregut que va 
fer l’artista per 
la vida de di-
verses dones a 
Mèxic. Sallarés 
va entrevistar a 
una trentena de 
dones que li van 
explicar l’experi-

ència que era per a elles l’orgasme, “Las 
muertes chiquitas” és com s’anomena a la 
culminació femenina. 

El resultat mostra un ventall de vivènci-
es que queden molt lluny de la realitat de 
les dones occidentals, i encara més de les 
d’Andorra, però que desperta empatia en 
l’espectador. 

“vivències que 
queden molt lluny 
de la realitat de les 
dones occidentals”

FI D’UNA ETAPA 
El fruit del treball dels Tallers d’Art, collita 2016, ja es pot contemplar a la sala 
d’exposicions de Govern, l’Art al Roc, a Escaldes-Engordany. La mostra dels quatre 
artistes s’ha de veure amb una mirada que va més enllà del material que es presenta. 
La lectura que s’extreu d’alguns dels treballs transcendeix l’obra i grava a foc un 
missatge a la ment de l’observador. Baygual -mutant d’artista a comissària del treball 
de Sallarés- i Contreras, Mola i Papió presentant obra, ofereixen una visió de diferents 
mals de la societat actual i cerquen remoure l’interior, la ment i els budells per igual, 
amb la intenció de no deixar ningú indiferent.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: MIRA AUDIOVISUAL

ART AL ROC · TALLERS D’ART D’AnDORRA 

Ingenuïtat perduda · Neus Mola
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>> Retalls · Rafael Contreras>Sense comentaris · Rafael Contreras

Els tres muntatges de Rafael Con-
treras versen sobre tres aspectes 
que afecten a la població infantil en 
diferents països del món. En primer 
lloc, la pràctica salvatge de l’ablació, 
patida per les nenes d’alguns racons 

de l’Àfrica. L’accés a les armes als 
Estats Units i les greus conseqüèn-
cies que ha tingut, amb 23 matances 
escolars en 20 anys. I finalment, l’ex-
plotació sexual infantil.

L’artista Neus Mola presenta a la 
mostra l’obra “Ingenuïtat perduda”. 
Un gravat de gran format que al ma-
teix temps és un trencaclosques amb 

una nina nena. La imatge ens descriu 
el limbe en el que viu una nena que 
encara no ha arribat a l’adolescèn-
cia, o no l’ha passada, camí de con-
vertir-se en una dona.

“De tot se’n diu menjar” és el pro-
jecte de la Meritxell Papió, i es fixa 
en què i com mengem. És una instal-
lació en tres actes que l’artista re-

“remoure l’interior, la ment 
i els budells per igual, amb 
la intenció de no deixar 
ningú indiferent”

Ingenuïtat perduda · Neus Mola

Un gravat de gran format 
que al mateix temps és un 
trencaclosques amb una nina 
nena.
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presenta pel públic i on el convida a reflexi-
onar sobre els perills del menjar ràpid i de 
la manera equivocada en la que ens alimen-
tem.

Després de 22 anys i 7 edicions, els Tallers 
d’Art tanquen una etapa i n’obren una altra. 

A partir d’ara la representació d’Andorra a la 
Biennal d’art de Venècia serà un artista es-
collit dels que integrin les promocions. Això 
arribarà a bon terme amb el suport del Mi-
nisteri de Cultura, que posarà a l’abast dels 
integrants dels Tallers tots els elements ne-
cessaris per culminar les seves obres. 

> Doña Jose
©Mireia Sellarès
fotografia: Ramiro 
Chaves

De tot s’en diu 
menjar >>>

   Meritxell Papió

>>Mayra
 ©Mireia Sellarès         
fotografia: Dante 
Busquets

>>> Detall Retalls
Rafael Contreras
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CEnTRE D’ART D’ESCALDES-EnGORDAny

El geni i les dones 
Després de l’èxit rotund obtingut amb l’exposició d’Star Wars, el Comú 
d’Escaldes-Engordany ofereix durant aquest estiu i fins el 24 de setembre 
d’enguany una exposició amb obres del geni espanyol Pablo Ruiz Picasso, al 
Centre d’Art de la parròquia. “Seducció i lluita” és el títol d’aquesta mostra 
que dona un cop d’ull a la relació que Picasso va tenir amb l’univers femení. 
Aquest vincle, conegut per tothom, no va donar com a fruit una bona imatge 
de l’artista. Les seves relacions amb les dones van estar marcades per la 
tendència a utilitzar-les des del punt de vista emocional. En ocasions, se l’ha 
arribat a titllar d’abusador psicològic. En tot cas, la dona va ser el centre de 
moltes de les obres.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

La dona: centre 
de l’univers 
Picasso
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Gravats i ceràmica son les dues tèc-
niques que es poden veure al CAEE, 
a la mostra “Seducció i lluita” de Pi-
casso. 

Un recorregut per la seva trajectòria 
artística, centrada en la relació que 
mantenia amb les dones, fos quin fos 
el vincle personal que tingués amb 

elles. Amants, esposes, amigues, mo-
dels… hi ha tot un ventall de dones 
que graviten en l’univers del pintor 
malagueny, i cadascuna d’elles juga 
un paper en la trajectòria artística 
i personal de Picasso. Se l’acusa de 
destructor de les dones i, fins i tot, 
algunes d’elles es van arribar a treure 
la vida després d’una relació amb ell. 

Cronològicament, el viatge se centra 
en el període que va des dels inicis de 
l’estada a París fins a tres anys abans 
de morir.

Per Picasso els gravats eren un vehi-
cle per poder reflectir els sentiments 
més profunds, els desitjos i els anhels, 
que altres tècniques no li permetien 

plasmar. Es podria dir que l’obra grà-
fica de l’artista va ser com una mena 
de diari; l’eix central entorn al qual 
gravitava la resta de la seva obra en 
pintura, escultura o ceràmica. Amb el 
gravat, Picasso realitzava treballs pre-
vis a la pintura, experimentava amb 
tècniques noves, convertint-se en un 
gravador revolucionari i excepcional.

Pel que fa a les dones, a l’exposició 
es poden veure els contrastos impor-
tants entre totes elles. Ens trobem el 
“Retrat de la Senyora Canals”, ben a 
prop del de la prostituta francesa, “La 
Nana”.

Picasso, possiblement un dels artistes 
plàstics més important, si no el que 

Picasso valorava molt la tècnica de treballar la ceràmica. La fonia amb 
l’escultura.
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més, del segle XX, va tocar tots els 
pals, com es diu popularment. Així, 
ens trobem amb una carrera artísti-
ca incomparable en quant a volum i 
qualitat.

La ceràmica va ser sens dubte un 
descobriment per a Picasso que la va 

treballar durant 60 anys. Sempre des 
de la llibertat i maridant-la amb l’es-
cultura. 

A les peces de l’exposició, els motius 
centrals són les imatges de tauromà-
quia, en les quals es representa la llui-
ta de l’home i el brau. 

A l’univers Picasso, aquesta té una 
lectura particular, ja que extrapola 
aquest enfrontament al de l’home, la 
dona i les seves interaccions sexuals. 

Les peces exposades són originals de 
gran valor.

Tenir aquest material a Andorra és tot 
un encert, i probablement no tothom 
sigui conscient de la sort que tenim de 
poder veure una mostra així. Al Museu 
Picasso de Barcelona, provocaria cues 
quilomètriques. A més, és gratuïta i 
amb visites guiades per a qui ho vul-
gui.

Des del CAEE sí que són conscients 
d’això i ja fa un temps que se li donava 
voltes a una exposició de Picasso.

Ha estat complicat, ja que hi ha pe-
ces de tot arreu i ha calgut parlar i 
negociar amb diferents institucions i 
museus. 

El CAEE acull
peces de 
gran valor

A la ment del geni braus, home, dona i sexe, mantenien un nexe que sobresurt en alguna de les seves obres. 
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MUSEU DEL TABAC

Deïtats i misteri 
Amb “Deus d’Egipte” tenim l’oportunitat de conèixer almenys 
una petita part del grup extens i variat de deïtats egípcies. no 
està del tot desentranyat el trencaclosques que suposa tot 
el llistat de figures divines i les connexions que tenien entre 
elles, però almenys aquesta exposició ens ofereix una mostra 
exquisida del que milers d’anys enrere era quotidianitat a la vora 
del nil. Les 119 peces originals de l’era dels faraons provinents 
del Museu Egipci de Barcelona són un luxe que alimentarà la 
curiositat que desperta en qualsevol el misteri d’una civilització 
tant important, com encara desconeguda.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

Els animals 
eren ésser 
divins
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Egipte encara és i serà motiu d’estu-
di per part d’arqueòlegs i científics 
de tot el món. Un component molt 
important del que sí és coneix dels 
egipcis, és la fe en múltiples déus, la 
creença absoluta de la vida més enllà 
de la mort i el paper que aquests déus 
jugaven en el dia a dia. El faraó com 
a déu també era una veritat irrefuta-

ble per a una cultura mil·lenària que 
continua fascinant a gent de totes les 
edats i condicions.

A l’exposició del Museu del Tabac es 
pot veure la reproducció d’una part 
del llibre dels morts d’un difunt ano-
menat ANI, i en ell el judici al qual és 
sotmès per part de tots els déus, per 

decidir si és o no apte per a la vida 
eterna. Aquest era el gran objectiu de 
tot egipci, i entorn a aquest concepte 
girava la vida; mirant sempre cap al 
moment de la mort.

La mostra apropa al visitant als ele-
ments naturals i als animals com a 
connexions i representacions dels 

déus. Aquestes deïtats estan agrupa-
des en teologies, com ara l’heliopoli-
tana, desgranada en aquesta exposi-
ció.

Una de les peces estrella és la mo-
mificació d’un falcó; una de les màxi-
mes ofrenes que un egipci amb pos-
sibilitats econòmiques podia fer al 

déu de torn a qui estava demanant o 
agraint alguna cosa. A “Déus d’Egip-
te” es presenten peces molt interes-
sants: estatuetes representant als 
déus que acompanyen als morts en 
el seu viatge, amulets en forma d’ani-
mal, i totes les representacions en 
escultures dels déus crepusculars o 
els protectors. 

> Totes les etapes i els moments de la vida tenien la seva deïtat particular, a 
qui es feien ofrenes

>>> La majoria d’objectes servien en els ritus funeraris, curosament preparats i executats

Del 16 de juny al

30 d’octubre de 2016

MUSEU DEL TABAC  · ANTIGA FÀBRICA REIG

C/ Doctor Palau, 17

AD600 Sant Julià de Lòria

Principat d’Andorra

Tel.: +376 741 545 · Fax: +376 842 161

info@museudeltabac.com

www.museudeltabac.com

HORARIS

JUNY, SETEMBRE I OCTUBRE: 

Dilluns tancat

De dimarts a divendres: de les 9 h a les 19 h (última visita a les 18 h)

Dissabtes: de les 10 h a les 20 h (última visita a les 18.30 h)

Diumenges: de les 10 h a les 14.30 h (última visita a les 13 h)

JULIOL I AGOST: 

Dilluns tancat

De dimarts a dissabte: de les 9 h a les 20 h (última visita a les 18.30 h)

Diumenges: de les 9 h a les 14.30 h (última visita a les 13 h)

ENTRADA GRATUÏTA

ORGANITZA:

PATROCINA:
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En el desè aniversari, el PICURT, el festival de Cinema de Muntanya dels Pirineus, ha fet un pas 
en la seva trajectòria per esdevenir una mostra competitiva; el mateix any que ha formalitzat 
relacions amb Andorra, signant un conveni de col·laboració oficial amb l’executiu andorrà.
“Bring the sun home” de Chiara Andrich i Giovanni Pellegrini, ha estat el Gall Fer Andorra 
d’Ecologia, dotat amb 3.000 €. L’esperit d’aquesta mostra de cinema han estat sempre el respecte, 
la difusió i la conservació de la vida a les muntanyes dels Pirineus i de l’esperit rural en general. 
L’organització valora positivament aquesta desena edició, que ha comptat amb la participació de 
84 films d’Espanya i d’altres països del món. Algunes d’aquestes pel·lícules han estat reconegudes 

en festivals de cinema de muntanya internacionals.

TEXT: REDACCIÓ ·  FOTOS: LEO ABECASIS

FESTIVAL DE CInEMA DE MUnTAnyA

10 ANys DE picurt

El naixement del Picurt ara fa deu anys va ser la conseqüència 
lògica de combinar la passió pel setè art i el respecte i 
l’admiració per les arrels i els orígens personals. Veure passar 
pel davant el tren del progrés i la modernitat, i com al seu 
pas destrueix usos, costums i maneres d’entendre la vida, 
sense respecte per l’entorn i les tradicions, va provocar que un 
petit grup de persones organitzés la primera mostra al poble 
urgellenc d’Artedó.

Les edicions següents han anat posant el Picurt al circuit 
de festivals de cinema d’aquest tipus, dotant-lo a més, d’un 
prestigi reconegut internacionalment. També han augmentat el 
nombre d’ubicacions en les quals es desenvolupa i els dies de 
projeccions, passant ara a fer visionats i actes a més d’Artedó, a 
la Seu d’Urgell, Alàs i Andorra.

Es calcula que enguany 2.500 persones han passat per les 
pantalles del Picurt, una xifra considerable si es tenen en compte 
diversos factors com ara: la ubicació i el calendari. Aquest any, la 
mostra coincidia amb el pont de Sant Joan.

Els altres premis atorgats en la primera edició competitiva del 
Picurt son: el Gall Fer Pirineus-Ciutat de la Seu d’Urgell, pel film 
francès “Le chant du cygne”d’Aurélie Jolibert; el Gall Fer Cadí 
d’esports, per “K2: Touching the sky” d’Eliza Kubarska i, finalment, 
el curtmetratge “Cailleach” de Rosie Reed, que ha estat la 
guanyadora del Gall Fer Internacional-Muntanyes del Món.
L’organització sempre ha tingut clar que la vocació del Picurt és 
la de fer que el públic prengui consciència de la importància de 
preservar la manera de viure a les muntanyes dels Pirineus i en 
entorns naturals ancestrals d’arreu, conèixer-la i difondre-la. 
L’aprenentatge ric en matisos i lliçons de vida, que poden ajudar 
a avançar la societat moderna, amb sentit comú i respecte pel 
medi. D’aquí la importància de mantenir Artedó com a nucli 
central de la mostra de cinema, dotant a l’esdeveniment del 
marc idoni pel seu desenvolupament.

Amb l’entrada dins el circuït de festivals amb cartell de premis, 
s’obre una altra porta a la projecció internacional del PICURT. 
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Motor i muntanya
Tots els projectes, de l’àmbit que siguin i amb qualsevol tipus d’objectiu, 
tenen sempre una persona al darrere que va pensar-los per primera vegada. 
El personatge que tenia a la ment la llavor i, fins i tot, la imatge del que 
havia de ser el resultat final. Pel Josep Maria Martín, celebrar el Saló 4x4 
Overland era un somni que amb el temps va anar prenent forma i que, 
amb molt d’esforç i una empenta incomparable, va compartir amb el 
públic a principis del mes de Juliol a Encamp. Va aconseguir interessar 
prou al Comú d’Encamp per a què li donés suport i va aconseguir 
portar més de 40 expositors del país, Espanya i França que van mostra 
tot un ventall d’activitats i productes relacionats amb el tot terreny, 
la muntanya i l’aventura. En resum el Joe, com se’l coneix en els 
cercles del 4x4 a les dues bandes del Pirineu, va fer arribar un bocí de 
l’aventura que hi ha darrera la passió pels tot terreny, això sí, sempre 
fent passar el missatge de respecte i estimació per la natura.

Durant tres jornades, la parròquia 
d’Encamp va ser testimoni del ven-
tall de possibilitats que hi ha al vol-
tant dels tot terreny i de vehicles 
com ara les furgonetes, buggies, els 
SUV o les caravanes. En Josep Maria 
Martín ha organitzat la primera edi-
ció d’una mostra que combina el 4x4 
i la natura, concretament la mun-
tanya en el cas d’Andorra. A països 
com França, aquest tipus de fires fa 
molts anys que tenen una presència 
important en el circuït de fires relaci-
onades amb el món del motor. Fins i 
tot hi ha revistes especialitzades que 
tracten només aquest tipus d’activi-
tat, que arrossega públic suficient.

> Divendres al vespre les autoritats de la parròquia d’Encamp inauguraven l’Overland amb el seu impulssor Josep Maria Martín.
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Per ser la primera vegada, l’assistèn-
cia de visitants a l’Overland va ser 
molt important, gràcies probable-
ment a les diferents activitats que s’hi 
van organitzar. En alguna d’elles els 
nens eren els protagonistes, com ara 
en la dels vehicles teledirigits, que es 
podien conduir. És tractava de rèpli-
ques exactes de tot terreny reals, els 
quals es feien circular per un circuït 
que simulava obstacles i elements 
naturals, però també en miniatura. 
Aquest va ser un dels punts calents 
de tota la fira, que estava dividida en 
quatre espais diferents: dues zones 
per als expositors, la sala Damäar 
on tenien lloc les projeccions i les 
conferències, i finalment la zona de 
proves. En aquesta a més dels cotxes 
teledirigits, es podien veure les evo-
lucions dels 4x4 a través d’un circu-
ït. El recorregut estava concebut pel 
Josep Maria Martín, amb la intenció 
que els conductors provessin les ha-
bilitats enfront d’obstacles a priori 
insalvables.

A nivell comercial, va quedar clar 
que hi ha un espectre ampli de pro-
ductes i activitats que orbiten entorn 
als tot terreny. El caravàning és una 
d’aquestes activitats relacionades i 
durant la mostra es van poder veure 
novetats en aquest sentit. Cridaven 
l’atenció unes “cèl·lules” per instal-
lar a la part del darrere d’una cami-
oneta tipus pickup, que eren un pe-
tit habitatge, amb tots els elements 

necessaris per viure un temps a l’ex-
terior. La llibertat que dóna poder 
voltar per la geografia amb la casa a 
les espatlles és un dels atractius que 
temptaven als visitants a l’Overland.

Però, encara millor, es va poder viure 
l’experiència a través de les vivències 
d’una parella francesa que ha expli-
cat un viatge al llarg de la costa est 
africana en un llibre. Aquest es pot 
considerar una guia molt pràctica i 
fiable, amb totes les recomanacions 
necessàries en tots els àmbits ima-
ginables, que afecten a un viatge 
d’aquest tipus. On dormir, on i què 
menjar, on no aturar-se i on sí, en fi, 
un mapa complert i detallat del que 
un es pot trobar en aquella part de 
l’Àfrica.

Precisament, els viatges són un com-
ponent de l’univers 4x4 força atrac-
tiu i temptador. Durant l’Overland 
va quedar palès que les alternati-
ves a l’hora de tenir una aventura 
descobrint el món al volant són il-
limitades, i han nascut un bon grapat 
d’agències de viatges especialitzades 
en sortides d’aquest tipus. L’oferta 
de destins és tant llarga com països 
té la terra. Algunes uneixen solidari-
tat i tot terreny, organitzant viatges 
d’ajut i suport a ONGs, amb destí 
majoritàriament al continent africà. 
Però també n’hi ha que ofereixen 
l’aventura a casa, proposant recor-
reguts pel Pirineu, amb o sense guia.

A l’Overland es va oferir la possibili-
tat de fer una ruta amb tot terreny, 
amb o sense vehicle. Es podia gau-
dir del trajecte d’un parell d’hores 
amb aperitiu inclòs anant al vehicle 
del guia. Aquesta activitat i el bivac 
que es va fer a les nits de la fira, van 
comptar amb viatgers interessats 
des de molt abans que se celebrés 
la mostra, i es van ocupar totes les 
places previstes. En aquest sentit, 
l’aforament era limitat al nombre de 
vehicles, ja que en tot moment es va 
posar un èmfasi especial al respec-
te de l’entorn natural. De fet, una 

de les activitats que el Josep Maria 
Martín preveu per l’any vinent és fer 
una sortida per realitzar neteja de 
boscos.

Entre els expositors hi havia repre-
sentants de marques especialitza-
des en tecnologia GPS molt especí-
fica, d’altres que es dediquen a les 
homologacions, ja que sovint les 
modificacions o l’antiguitat d’un ve-
hicle s’han d’adaptar a la legislació 
vigent. Marques de vehicles, d’ulle-
res i d’accessoris en general també 
van ser presents a l’Overland. 

> A més dels expositors es van fer sortides amb 
vehicles 4x4 de diferents tipus. El que més 
públic va atreure van ser les demostracions de 
conducció extrema amb 4x4. 

OverlandOverland
L
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La transformació dels carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany no es deu només a les 
modificacions que tenen a veure amb polítiques urbanístiques. Les activitats i els esdeveniments 
programats són realment els impulsors del ritme amb el que bateguen els cors de la capital i 
la parròquia veïna. Tancar els carrers i fer-los d’ús exclusiu per als vianants, les nits de copes, 
concerts i altres actes, han donat un altre ritme a l’estiu, acompanyat del bon temps, és clar. 
Alguns dels esdeveniments ja tenen recorregut com el Colors de Música d’Escaldes-Engordany, 
que aquest any celebra la 32ena edició.

Carrers 
que bateguen

Amb 27 concerts que es poden 
gaudir durant tot l’estiu, Escaldes-
Engordany, continua fidel a la 
vocació de parròquia impulsora de 
la música a l’abast de tothom. 

El Jazz sempre ha estat agermanat 
a aquesta parròquia i no és 
d’estranyar que el calendari de 
concerts comencés amb la Setmana 
del Jazz, per continuar després amb 
Músiques del Món i les Nits del Món. 

A Andorra la Vella, la música al 
carrer la posa el Jambo, una pro-
posta original i que ha demostrat 
ser una oportunitat per a tots els 
músics del país que desitgen pren-
dre el pols al públic en directe. 

La del Jambo és una proposta que 
s’ha anat transformant amb el pas 
dels anys, des que va néixer com 
un complement a l’Andorra Red 
Music.

TEXT: REDACCIÓ ·  FOTOS: COMÚ ESCALDES-ENGORDANY · FACEBOOK JAMBO · FACEBOOK VIVAND
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A més de la música, la presència 
de cada vegada més terrasses i 
de carrers per a ús exclusiu dels 
vianants, afavoreixen l’activitat 
comercial a les dues parròquies. 

A Escaldes, el Vivand ha demostrat 
ser un impuls fort per a què el sector 
comercial i hoteler tinguin una bona 
base per a poder projectar el negoci 
amb més facilitat. 

A la capital, l’Andorra copes, activa 
sobretot el casc antic i els carrers 
propers implicant en l’activitat a 
bars, restaurants i hotels, en un 
recorregut de tapes i copes. 

A més de música i l’oferta dels bars, 
la companyia Liquid Dansa també ha 
realitzat animacions i números de 
ball, posant un element més a les 
nits d’inici d’estiu de la capital.

Precisament, a la música al carrer 
s’hi han afegit les animacions en 
directe per a moltes de les activitats 
que es realitzen, com ara al Vivand 
i a l’Andorra Shopping Festival, que 
encara que no se celebra a l’estiu, sí 
que segueix aquesta tendència cada 
cop més generalitzada a Andorra 
la Vella i a Escaldes-Engordany, de 
posar al carrer molts dels atractius 
que poden oferir als ciutadans i als 
visitants de fora.

Així doncs, potser se li pot buscar 
una part positiva al canvi climàtic, i 

és que el bon temps fa que cada cop 
més autoritats i sector privat posin 
a peu de carrer tots els elements 
necessaris per fomentar l’activitat 
cultural i la comercial. 

Combinar la dansa, el teatre i la 
música, amb activitats de lleure 
està demostrant ser un bon revulsiu 
per a l’activitat comercial, al temps 
que dóna als ciutadans i als turistes 
la possibilitat de poder gaudir dels 
carrers el màxim de temps possible. 
Malgrat que el calendari pretengui 
una altra cosa. 

“posar al carrer molts 
dels atractius que podem 
oferir als ciutadans 
i als visitants 
de fora”
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La presentació del Levante, el primer SUV de Maserati, ha estat el primer acte que Becier fa 

públicament com a representant en exclusiva de la marca italiana. En els propers mesos el grup 

empresarial andorrà obrirà les portes del que serà el primer concessionari Maserati al país. El 

gegant del motor italià ha confiat en el Grup Becier per la solidesa i la presència empresarial al 

país en diferents sectors econòmics. D’aquesta manera, el grup andorrà es  fa amb vuit marques 

de vehicles, tant en l’àmbit generalista com en el Premium, que seria el cas de Maserati. La 

presentació del nou model va anar a càrrec d’Enrique Lorenzana, màxim responsable de Maserati 

Ibérica, consolidant així l’associació entre la casa italiana i el grup andorrà Becier.

AUTOMOCIÓ · MASERATI LEVANTE

Exclusivament 

italià

El Levante, el nou SUV de Maserati, 
és la mostra del que s’aconsegueix 
amb més d’un segle d’experiència 
en el món del motor, i en la vessant 
més exclusiva. El disseny italià de 
vehicles que ha caracteritzat a la 
marca mundialment coneguda, 
amb el Levante es troba en un punt 
d’inflexió que li permet accedir al 
segment de  luxe i exclusivitat més 
important del món. 

Inspirat en el vent mediterrani 
del mateix nom, el Levante és el 
primer SUV de la casa italiana. Els 
dissenyadors han partit de l’evolució 
de la plataforma berlina i ha estat 
concebut sobre tres conceptes: 
disseny, exclusivitat i prestacions. 

Una premissa que dóna com a 
resultat la combinació perfecta 
d’aquests tres elements en el món 
dels SUV.

El xassís ha estat ideat per a oferir 
una maniobrabilitat òptima en 
carretera i bones capacitats off-
road, amb un confort i funcionalitat 
aptes per l’ús diari. La marca del 
trident ha posat a l’abast del públic 
un pura sang de l’asfalt, com és 
costum en tots els seus vehicles. 
L’exclusivitat és una característica 
que identifica la filosofia de Maserati, 
on la qualitat està per sobre d’altres 
consideracions. El SUV de Maserati 
ha estat fabricat a la renovada 
fabrica Mirafiori. 

Pels admiradors de la marca no serà 
difícil reconèixer en aquest SUV 
les característiques de Maserati. 
Es poden veure en les musculoses 
espatlles posteriors, que li 
confereixen una línia al més pur estil 
italià, distingida i atractiva. També 
a la graella frontal còncava que ret 
homenatge als models més històrics 
i genuïns de la casa italiana. Aquest 
element on el símbol de Maserati és 
el protagonista, està emmarcat amb 
uns fars bixenon i tecnologia LED, 
d’estètica felina. Des d’aquest punt, 
la línia lateral del cotxe, arriba a la 

> El vehicle està equipat amb la darrera evolució en motors Maserati V6, en la versió de motor de benzina amb doble turbo i el turbo-
dièsel. Totes dues amb el tradicional so de motor de Maserati que tant agrada als entesos
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part posterior, on ens trobem amb 
el característic pilar de Maserati, el 
que dona com a resultat l’aspecte 
de coupé. Aquest es veu afirmat 
per les portes sense marc, tant 
característiques de la marca de 
vehicles italiana. 

Amb 5 metres, el Levante és el 
vehicle més llarg del seu segment 
i és un dels més amplis en aquesta 
classe, de disseny esportiu i elegant 
al mateix temps. 

Al túnel de vent de Torí, a 
Itàlia, s’han realitzat les proves 
d’eficiència aerodinàmica i de fons 
del giny, donant com a resultat 
de les simulacions meticuloses 
un coeficient Cx de 0,31. Això el 
converteix en el millor en aquest 
sentit de la seva categoria, gràcies a 
la tasca dels enginyers de Maserati. 

El Levante és un vehicle  que 
representa totes les característiques 
que persegueix la marca italiana 
Maserati. Una opció de conducció 
sofisticada que tindrà un punt 
de venda exclusiu en el futur 
concessionari fruït de l’acord entre 
el grup Becier i la casa italiana. 

Tecnologia i 
enginyeria italianes 
al servei del primer 
SUV de Maserati

> L’interior d’aquest cotxe està a l’alçada de 
les expectatives, amb uns seients elegants de  
cuir i línies de disseny interior espectaculars

>El frontal i la part posterior del Levante 
delata a la màquina com a una criatura 
inconfusible de Maserati
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