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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 
Ctra. Dels Vilars, 35 
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 342680 
victor.naudi.z@gmail.com 
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 

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 

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

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 
bcnarchitetto@gmail.com 
Número de col·legiat: 100 

ROY I LÀZARO, Isabel 
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 

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

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

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

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

CAMPOS ARAUZ Manel
CAMPS LAYA Xavier

CASALS SOLE Victor
CERQUEDA CHILAUD Cristian
CERQUEDA CHILAUD Nathalie
CERQUEDA CHILAUD Jordi

CLEMENTE PEROPADRE Elena
COLL DARAS Genis

COMELLA ALÍS Josep
COULON Jean-Marc

DEU PUJAL Jordi
DÍAZ MARIÑO Raimundo
DIAZ MEDINA Francisco Javier

DOMÍNGUEZ SANTOS Raúl
DURÓ GASET Lluís

EROLES Roland
ESCORIZA MARTÍNEZ Josep
ESPAR BENTANACHS Gerard

ESPARRACH SALLENT Xavier
ESTANY VIDAL Eron

ESTEL ARMENGOL Marc
ESTRELLA ARMENGOL Gerard

FARRIOL RAFEL Pere
FAYAS RICO Eduard

FERRER LOPEZ Silvia
FERRER MAULL Pere

FERRER PATERNA Andreu
FORNÉ ANGRILL Jaume
FORNÉ MASSONI David
FORNER ROVIRA Carles

GAJAS GIRALT Jordi
GAMBORINO MEDINA Gerson

GANYET CASELLAS Xavier
GARCIA PASTOR Eva

GONZALEZ BRUNAT José Luis
GOYA RODRIGUEZ DE CASTRO Ferran

GRAU NAVARRO Joan
HERRERO CANTALAPIEDRA Esteban

HOEBIG KOHLHEYER Anja
HUARACHI ORTEGA Alfred

HUERTAS PUIGDEMASA Josep Maria
JIMENEZ BELTRAN Xavier

JIMÉNEZ TIERNO Javier
JORGE SECO Vicens

JURADO GÓMEZ Juan Carlos
LAUGA COURTIL Joan Marc

SALVAT FONT Jaume
SÁNCHEZ MANGAS Álvaro
SANGRÀ CARDONA Estanislau

SANTACREU MARTÍNEZ Guillem
SANTACRUZ ALÍS Pere
SEGURA GRIFOLL Josep

SOLANELLES MANUBENS Jordi
SOLÉ ARMENGOL Francesc

TOMÀS TOMÀS Joaquim
TOR ARMENGOL Esteve
TORRES ARAUZ Óscar
TRAVE OBIOLS Jordi
TREMOSA FITÉ Martí

ULIER FARRÉ Josep Mª
URBAN Hans

VALDÉS ALEMANY Guillem
VALERO VIA Silvia

VENDRELL SERRA Cèlia
VERDÚ MARQUILLÓ Albert

VILA BONELL Marc
VILA BRESCÓ Josep Maria

VILLARÓ PANTEBRE Ivan
VIVES GENÉ David

ZAMORA FARRÀS Joan

LLACH AIXÀS Ferran
LLOVERA MASSANA Jordi

LÓPEZ COBO Luis Germán
LOPEZ MIRMI Antoni

MAÑARICUA MARCO Francesc
MARQUÉS FELIU Joan

MARQUILLÓ SORBES Sílvia
MARTICELLA CANELA Jordi

MARTIN BRETONES Jordi
MARTÍNEZ MILVAQUES Mª Amparo

MARTÍNEZ MORA Víctor
MIRANDA CASTÁN Francisco José

MOLES BETRIU Albert
MUR VALBUENA Jonathan

NOU ROSSELL Laura
ORDOÑEZ TENORIO Juan Pablo

OROBITG PÉREZ Joel
OSORIO MARTÍ Aitor

PALACIOS ALBACAR Xavier
PALMITJAVILA DUEDRA David

PASTOR VILANOVA Marc
PÉREZ GOYA Óscar
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PICART MARTÍNEZ Albert

PINTOS MORELL Victor
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PLANES OBIOLS Josep Mª
RAMENTOL PUIGGALÍ Jordi

REAL PARIS Pere
REGUÉ DELGADO Romà
REMOLINS ISANT Nadal

RIBA MAZAS Sergi
RIBA PORRAS Pere
RIBA PORRAS Sergi

RIBERAYGUA SASPLUGAS Bonaventura
RICO FLOR Cristina

RIERA MARTINEZ Manel
RIOS NARVAEZ Antoni

RODRIGO MONSONIS Ricard
RODRIGUEZ DE PELEATO Joan-Manuel

RODRÍGUEZ LÓPEZ Bernabé
ROSSELL FALCÓ Yvan
ROVIRA BOTEY Joan
SALA ANGUERA Claudi

SALA ORTEGA Esteban
SALINAS SERRAHIMA Eloi

SALVADÓ ESPOT Jordi
SALVADÓ MIRAS Albert

ADSERÀ BARRAL Gerard
ALDOSA CASES Salvador

ALIS CIRERA Toni
ALVAREZ LIPKAU Alvaro

ARAJOL MIR Joan
ARMENGOL GIRAULT Joan

ASTRIÉ PADILLA David
BALLESTÀ ALIAS Frederic

BANGERA Sugreev
BASTIDA OBIOLS Daniel

BEA REBÉS Antoni
BEAL VILAGINES Xavier
BOIX NOGUERA Joan

BOS JUANES Santi
BREGOLAT TARRÉS Enric

BRESCÓ RUIZ Jordi
CABANES TURNÉ Jordi



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

CO
AN

SA

AN
SACO

  O
AN

SA

  N
SACO

AN

   
   

   
CO

AN
SA

   
   

   
   

 S
ACO

Av. d’Enclar 26, 5a planta
AD500 Santa Coloma
J 721 445  ·  ¢ 722 445
Ç info@pidasaserveis.ad
Z www.pidasaserveis.ad 

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.

Una marca Daimler

Una per tot i tot en una. Citan.
Versàtil, on hi cap tot l' important, i dotada de la màxima seguretat per protegir als seus.
Citan és el vehicle perfecte per conciliar la vida laboral i familiar. Tot això unit al seu baix consum i excel·lents 
prestacions, fan de Citan l'elecció perfecta.  www.mercedes-benz.es/furgonetas



1 l’adv RENOVA

Una eina com el Renova 2016, no passa desapercebuda a aquells 
professionals que desitgen poder avançar en la seva carrera, de 
manera que el respecte a l’entorn i una construcció sostenible, 
formin part de la seva carta de presentació.

TEXT: REDACCIÓ

Edifi cació i 
sostenibilitat

Renova6
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Toni Cornella i Planells
DIRECTOR NP AGÈNCIA

editorial 
ndorra continua en una cruïlla històrica i sembla que no acabem mai de trobar el camí 
que ens porti a una estabilitat i que permeti aplicar els plans de futur que fa tant de 
temps que hem estudiat. Amb la inversió estrangera, creiem que hi hauria una alternativa 
als sectors econòmics ja consolidats, com el turisme i el sector bancari; però els darrers 
esdeveniments dels dos últims anys han fet trontollar totes les expectatives del 
sector bancari i les previsions previstes per als inversors forans, a més de la 
mala imatge exterior que ens perjudica a tots i que no ajuda a superar 
les traves que ja existeixen per si mateixes. El calvari financer i 

d’expectatives de les empreses del país continua sent una de les preocupacions més 
tangibles del teixit empresarial andorrà, cal que la Cambra de Comerç, la CEA, el 
Govern i tots plegats ens concentrem per tornar a donar al país la credibilitat i la 
confiança que tant necessitem per capgirar aquesta «depressió» en la qual estem 
immersos. D’altra banda, el país sempre ha sabut sobreposar-se a les dificultats i 
continuar mirant el futur amb optimisme, que ha de ser bo sí o sí!!!
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E

L’arqui-
tectura 
saludable (V)

A N T O N I  P O L  I  S O L É

L’ARQUITECTURA SALUDABLE (V)

15l’advL’ARQUITECTURA SALUDABLE14 l’adv L’ARQUITECTURA SALUDABLE

les alarmes, els forns de mi-
croones, els radars, les apli-
cacions mèdiques, etcètera 
(E. Silvestre/M. Bueno, 2009, 
E.S.).

Heus aquí vint possibles 
accions d’higiene electro-
magnètica:

1. Envoltar-se de plantes 
que ajuden a equilibrar 
les càrregues elèctriques 
de l’aire incrementant 
els ions negatius que ens 
generaran més benestar.

2. Realitzar una ventilació 
natural òptima per evitar 
el ressecament de l’aire i la 
ionització positiva.

3. Mirar de mantenir la 
humitat relativa de l’aire 
entre el 40 i el 60%.

4. Evitar l’ús de l’aire 
condicionat, calefacció per 
convecció o sistemes que 
actuen per moviment de l’aire 
i, per tant, són generadors 

de càrregues elèctriques de 
tipus electrostàtic.

5. Elegir materials i fibres 
naturals antiestàtiques 
per als acabats i la 
decoració dels espais 
interiors, evitant terres 
sintètics (plàstics, 
moquetes, parquets 
envernissats amb laques 
sintètiques, fibres 
sintètiques de mobles, 
tapisseries i cortines).

6. Verificar que tots els 
endolls i la instal·lació 
elèctrica estan ben 
connectats a la presa del 
terra. Disposar d’una bona 
presa de terra elèctrica de 
l’edifici, per sota dels 6 
ohms.

7. Anar vestits amb fibres 
naturals (cotó, lli o seda) 
i no sintètiques. Calçar 
fibres naturals com el 
cuiro, cànem o espart 
o tenir bones soles 
conductores elèctriques 

incorporant partícules de 
carboni. I així evitar induir 
electricitat estàtica cap al 
cos.

8. No permetre que les 
instal·lacions elèctriques 
passin per tot arreu o per 
qualsevol lloc. Ordenar-les 
i concentrar-les lluny de 
les zones de repòs o estar, 
incloent el quadre elèctric.

9. Protegir els cables de la 
instal·lació elèctrica amb 
una pantalla sempre que 
es pugui per derivar la fuga 
d’electrons lliures cap al 
terra.

 Introduir sistemes de 
desconnexió elèctrica, ja 
siguin automàtics (com 
bioswitch) o manuals, 
dels circuits per reduir-
los o tancar-los quan no 
s’utilitzin, especialment 
quan dormim o 
descansem.

A LA NATURA, 
la Terra, als fenòmens 
propis que produeixen 
contaminació, pol·lució o 
brutícia els segueixen uns cicles 
d’adaptació, reciclatge o neteja 
que reparen o fan la higiene 
corresponent per tal que es 
puguin establir nous cicles de 
vida als indrets afectats.

SI LA HIGIENE 
s’ha anat especialitzant i 
considerant des dels diferents 
camps d’aplicació com, per 
exemple, a l’alimentació, als 
esports, a l’escola, a l’individu en 
general, a l’àmbit públic, al sexe, al 
camp mental i altres. L’higienisme 
ha anat prenent altres visions 
més àmplies com, per exemple, 
el corrent mèdicofilosòfic que 
proposa un sistema d’alimentació 
basat en la teoria de la 
compatibilitat i la incompatibilitat 
dels aliments. 

(M. Munera, 2005, GEC).

constitueix un altre camp 
específic d’aplicació dins els 
diversos possibles en què cal 
exigir higiene per tal de preservar 
la salut de les persones.

Els humans, amb les activitats 
cada vegada més invasives i ac-
celerades, generen uns impac-
tes a llarg termini que s’agreu-
gen en no incorporar elements 
de recuperació o de reparació 
durant i després de la realit-
zació de l’activitat. Per tant, és 
aquí on la necessitat d’aplicar 
una mínima higiene pren tot 
el sentit, si es volen evitar els 
impactes nocius sobre la salut 
de les persones que generen, 
o poden generar, certes activi-
tats, entre les quals les electro-
magnètiques i concretament 
les que necessiten energia per 
a poder utilitzar les noves tec-
nologies.

A casa nostra, en els darrers 
cent anys a la contaminació 
electromagnètica natural s’hi 
ha afegit una contaminació 
electromagnètica artificial, 
que si la suposem directa-
ment proporcional al consum 
d’energia elèctrica, ha passat 
a multiplicar-se per 551 mi-
lers de vegades entre 1935 i el 
2015, pel que fa almenys als 

camps elèctrics i magnètics 
de baixa freqüència, derivats 
de passar del consum d'1 me-
gawatt/hora, a 551.375 mega-
watts/hora.

Avui sabem que les radiacions 
artificials modifiquen i incre-
menten les radiacions natu-
rals provinents del sòl i del cel 
i, per tant, el nostre entorn 
natural està modificant-se 
diàriament en funció, no no-
més de l’exposició natural a 
què ens trobem exposats sinó 
també dels camps artificials 
que s’hi afegeixen per la prò-
pia activitat humana.

Les radiacions artificials de 
baixa freqüència es produ-
eixen per les instal·lacions 
elèctriques normals dels ha-
bitatges i de l’ús de la majoria 
d’electrodomèstics.

Les radiacions artificials d’al-
ta freqüència són les ones de 
ràdio i telecomunicacions, 
el telèfon mòbil, el telèfon 
sense fil, el wifi, el bluetooth, 

Es defineix la higiene com 
la ciència que vetlla per “la 
preservació de la salut. És el 
sistema de principis i regles per 
a conservar la salut” (P. Fabra, 
1932, DGLLC).

El conjunt de radiacions i 
ones electromagnètiques 
que ens envolten 
interactuen amb els 
éssers vius 

Higiene 
electromagnètica
O també, com la 
ciència que estudia les 
condicions i els factors 
personals o ambientals 
que influeixen en la 
salut física i mental 
i que afavoreixen 
l’aparició i la difusió de 
malalties.

L’higienisme neix en el 
corrent de pensament 
desenvolupat al segle 
XIX, essencialment 
per metges que 
denunciava la manca 
de salubritat i higiene 
a les ciutats industrials 
i, posteriorment, arreu 
de les poblacions d’una 
certa importància, en 
relació a les elevades 
taxes mitjanes de 
mortalitat i a les 
epidèmies (còlera, tifus, 
paludisme) que s’hi 
produïen (C. Massana, 
1975, GEC).

LA HIGIENE  
ELECTROMAGNÈTICA 

10. 



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

Longitud d'ona en m Freqüència f
en hertzs

Energia magnètica pura
de freqüència infinita

ESCALA DE FREQÜÈNCIES, HIPERFREQÜÈNCIES I ONES ELECTROMAGNÈTIQUES.
ANALOGIES I APLICACIONS MÉS CORRENTS
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UF O SW O HF
Ones curtes, de 10 a 100 m

Radiodifusió (VHF),
radiotelefonia, 
telecomunicacions diverses, 
televisió, transmissió espacial 
i orbital, radars civils i 
militars, forns microones 
domèstics i industrials, usos 
mèdics, etc.

Llums, forns, calefacció, usos 
mèdics, detecció en la foscor, 
làsers d'infrarojos.
(El límit entre els infrarojos 
i les «microones» 
radioelèctriques no és evident. 
De fet, les bandes SHF i EHF 
també pertanyen als IR)

Il·luminació, làsers

Usos mèdics i científics, tubs 
UV (fluorescents), nombrosos 
usos industrials

Radiografia, radioscopies, 
radioteràpia, ús industrial
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Freqüències radioelèctriques 
utilitzades en radiotelefonia 
i radiotelegrafia. Els corrents 
de baixa freqüència també es 
fan servir en comunicacions 
telefòniques i telegràfiques per 
cable, així com per la motriu 
(corrents de 50 o 60 Hz) i el 
domèstic (corrent altern de la 
xarxa). Aquestes bandes 
engloben diverses subbandes 
d'ús en radiodifusió, amb 
bandes d'amplitud modulada 
(AM), OL, OM, OC, o SW 1, 
2, 3 i 4

Les ones ELF inferiors a 30 Hz 
es fan servir per a usos militars 
i terapèutics

Ús corrent (bateries, piles o 
corrents industrials)

MF (Medium Frequency)
Ones curtes o mitjanes

LF (Low Frequency)
ones llargues

VLF (Very Low Frequency)
Ones llargues, de 10 a 100 km

ULF (Ultra Low Frequency)
Ones ultra llargues 

SLF (Super Low Frequency)
Ones de 1.000 a 10.000 km

Corrent CONTÍNUA, la 
freqüència és nul·la
Energia elèctrica pura

ELF (Extremely Low Frequency)
Ones que superen els 10.ooo km 
de longitud

VERMELL

TARONJA

GROC

VERD

BLAU

INDI

VIOLETA

L'espectre 
electromagnètic

MUNTANYES

RÀDIO

MICROONES

INFRAROIG

VISIBLE

ULTRA-
VIOLADA

RAIGS X

RAIGS GAMMA

FREQÜÈNCIA
(Hz)

FREQÜÈNCIA
(hertz)

LONGITUD 
D'ONA (cm)

LONGITUD 
D'ONA (cm)

EDIFICIS

HUMANS

ABELLA

AGULLA

PROTOZOUS

MOLÈCULA
ÀTOM NUCLI ATÒMIC

11. Posar els electrodomèstics 
a la màxima distància d’on 
descansem o treballem 
habitualment i allunyar-se 
el més possible del forn 
microones, placa d’inducció 
o campana extractora en 
funcionament.

 Evitar la màquina d’afai-
tar connectada al corrent 
elèctric, així com l’asse-
cador de cabells o mans 
amb motor incorporat al 
bufador.

 Distanciar-se de tots ells 
tant com es pugui quan 
se’ls hagi d’usar o quan 
funcionin sols. El camp 
magnètic que radien és 
molt elevat.

12. Allunyar-se tant com sigui 
possible dels camps elec-
tromagnètics produïts per 
agents exteriors com les 
línies de baixa, mitja o alta 
tensió, cablejat divers per 
les façanes, transforma-

dors, línies d’alimentació 
generals interiors de l’edifi-
ci, o línies dels habitatges o 
locals.

13. Protegir-se de la 
telefonia mòbil a la 
nit (posar en mode 
avió) o allunyar-la de 
les zones de descans 
ja que actua com a 
antena. I desconnectar 
el wifi. Tenir el mòbil el 
més allunyat possible 
del cos, del cap o dels 
òrgans vitals, de dia 
com de nit. Escurçar la 
durada de les trucades. 
No trucar des de llocs 
amb poca cobertura 
perquè és quan més 
irradien.

14. No utilitzar telèfons 
sense fil, sinó fixes. I si es 
tenen, allunyar les bases 
de les zones de descans. 
O usar el sistema eco 
degudament programat.

15. Evitar tots els aparells, 
alarmes i jocs amb siste-
mes de radiofreqüència 
o incorporar proteccions 
escaients.

16. Baixar les persianes d’alu-
mini per protegir-se de ra-
diacions d’alta freqüència 
exteriors a l’hora de dor-
mir. Si no se’n té, utilitzar 
cortines especials que fil-
tren les radiacions exteri-
ors, si cal, vigilant sempre 
que no n'hi hagi a dins.

17. Allunyar les zones de des-
cans o treball de les radia-
cions electromagnètiques 
naturals provinents de 
vetes d’aigua del subsòl 
o de creuaments de línies 
Hartman, de creuaments 
i de línies Curry, de vòrtex 
o de falles. Tot i poder ser 
de baixa intensitat, com-
parades amb les artifici-
als, l'actuació contínua és 
perjudicial per a la salut al 
llarg dels anys. O en el seu 

L’ARQUITECTURA SALUDABLE (IV)
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TOT ÉS ENERGIA 
L'energia vibra a diferents 
freqüències, que es representen 

BIOELECTROMAGNETISME
El conjunt de radiacions i ones elec-
tromagnètiques que ens envolten 

en el denominat espectre 
electromagnétic

(de diferents longituds d'ona, fre-
qüències i intensitats) interactuen 
amb els éssers vius 

L’ARQUITECTURA SALUDABLE (V)
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defecte i si és possible, 
protegir-se adequada-
ment.

18. Orientar el capçal dels llits 
a nord. L’alineació del cos 
amb l’eix nord-sud en co-
incidència amb el sentit 
dels fluxos del camp mag-
nètic terrestre produeix 
una sinergia favorable al 
descans. La capçalera a 
est produeix una inducció 
del camp magnètic ter-
restre cap al cos produint 
un efecte positiu revitalit-
zador. L’orientació a oest 
produeix l’efecte contrari 
al de l’est, és a dir, una 
inducció del cos cap a la 
terra i per tant desvitalit-
zadora. I l’orientació a sud 
confronta el propi camp 
magnètic i el terrestre, ge-
nerant tensió i malestar.

19. Abans d’anar a dormir, 
adaptar la llum a les ne-
cessitats del cos i redu-
ir-ne la intensitat a un mà-

xim de 50 lux, per enviar-li 
senyals inequívocs de que 
anem a dormir. Acom-
panyar-se de molta llum 
abans d’anar a dormir 
és contraproduent. Com 
usar-ne poca a l’hora de 
llevar-se. Els estímuls que 
necessita el cos han de ser 
clars i no contradictoris 
perquè les funcions regu-
ladores puguin funcionar 
amb normalitat i sense es-
trés.  

20. Caminar descalç, dut-
xar-se i rentar-se les mans 
mullant una estona els ca-
nells descarrega i ajuda a 
desfer-se de camps elèc-
trics acumulats al cos.

Estar més bé depèn així en 
bona part de nosaltres i de 
la nostra higiene personal, 
familiar, laboral i col·lectiva, 
també a nivell electromag-
nètic.

A major energia, s'incrementa la freqüència de vibració

Ultraviolada

ULTRA-
VIOLADA

UV-
A/B/C

Infraroig

RAIGS 
CÒSMICS

Longitud 
d'ona ( m )

Freqüència
( Hz )

RAIGS 
GAMMA

RAIGS X INFRAROIG

RÀDIO

ONA CURTA ONA 
LLARGA

FREQÜÈNCIA 
EXTREMADAMENT 
BAIXA

ONA MITJANARADAR UHF

VHF

Espectre visible per l'ull humà (Llum)

Freqüències ressonants - Patrons 
referencials
Les pulsacions i les ones electromagnètiques 
ofereixen al cos patrons referencials d'informació 
de tot el que succeeix a l'exterior.

Ens acompasem amb l'entorn
I ho fem a partir de patrons coherents o patrons 
alterats.

ELS ÉSSERS VIUS FUNCIONEM 
MITJANÇANT PROCESSOS DE 
BIOELECTROMAGNETISME I 
BIORRESONANCIES.
Els processos biològics corporals es 
sincronitzen amb el camp magnètic polsant 
de la terra.
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«EDIFICIS SINGULARS»
PONENT: FERMÍN VÁZQUEZ  _  DATA: Octubre - 2016

«CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE 
EDIFICIOS HISTÓRICOS»
PONENT: LORENZO JURINA  _  DATA: Novembre - 2016

«PAISATGE I MEDI-AMBIENT»
PONENT: ANNA ZAHONERO  _  DATA: Desembre - 2016

«URBANISME I PAISATGE»
PONENT: ENRIC BATLLE  _  DATA: Gener - 2017

«EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN 
L’EDIFICACIÓ»
PONENT: COQUE CLARET  _  DATA: Març - 2017

«RAONS PER CONSERVAR EL 
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I 
COM FER-HO»
PONENT: : JOSÉ LUIS GONZALEZ MORENO-NAVARRO  
DATA: Abril - 2017

«ARQUITECTURA I SOSTENIBILITAT»
PONENT: DANI CALATAYUD  _  DATA: Maig - 2017

«RESTAURACIÓ DE LES BATERIES 
ANTIAÈRIES DEL TURÓ DE LA 
ROVIRA»
PONENT: JORDI ROMERO _  DATA: Juliol - 2017

«PROJECTAR ARQUITECTURA I 
CONSERVAR EL PATRIMONI DE 
MANERA SOSTENIBLE”»
PONENT: FERNANDO VEGAS LÓPEZ-MANZANARES  
DATA: Febrer - 2017

El COAA sempre ha volgut 
apropar l’arquitectura a tothom 
a través d’exposicions, escrits 

o mostres de concursos d’idees. Aquesta 
iniciativa neix de la voluntat de posar en relleu 
el que ens envolta, que veiem en el dia a dia, 
però no mirem detingudament i que farà realitat 
les escoles, els edificis, les ciutats i el país de 
demà.

Tots som partícips de l’arquitectura, d’una 
manera o una altra, a través dels paisatges, de 
la cultura, la identitat, el patrimoni... des del 
moment en què una comunitat de propietaris 
decideix renovar la façana, quan un veí 
embelleix la terrassa amb flors o quan decidim 
a quin parc portar als fills.

Ara es fa un pas més endavant per difondre 
els valors i l’amplitud de la nostra professió, 
organitzant un cicle de conferències encara 
més obert a tothom amb la voluntat de parlar 
de temes relacionats amb l’arquitectura d’una 
manera propera, i de tu a tu amb el ciutadà, 
amb vosaltres.

La temàtica és variada: patrimoni, eficiència 
energètica, paisatge, urbanisme... i fins i tot el 
perquè d’un arquitecte. Considerem important 
que la societat conegui el rol de l’arquitecte 
com a peça clau del procés constructiu, des 
que fa el primer esbós sobre un paper en blanc 
fins que l’usuari final utilitza l’edificació. Volem 
transmetre que aquest rol va molt més enllà 
de la simple edificació, l’arquitecte participa 
activament en el procés de fer ciutat, de 
conservar el patrimoni, de treballar amb el 
paisatge, de ser més sostenibles, de millorar la 
qualitat i el confort de la gent, de participar en 
el desenvolupament del país.

Volem despertar l’interès, sensibilitzar i 
qüestionar amb aquestes diferents temàtiques, 
comptem amb vosaltres per poder obrir el 
diàleg, debatre i exposar inquietuds sobre 
l’arquitectura en general, més enllà de 
l’edificació d’una manera propera i oberta.

CICLE DE CONFERÈNCIES DEL COAA 2016 / 2017
conferències
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La imatge de l’edifici de granit dels terrenys del Grau del Corb, a la parròquia 
d’Encamp, és la d’un símbol de la metamorfosi social i econòmica del país. 
Construcció protegida per Patrimoni, representa el canvi que va arribar 
amb l’electricitat i la construcció de la central de Forces Hidroelèctriques 
d’Andorra, F.H.A.S.A. Les obres es van realitzar entre l’any 1930 i el  1934. 
Avui en dia, Forces Elèctriques d’Andorra, FEDA, n’ha convertit una part en 
un museu en el qual tothom pot descobrir la història de l’energia elèctrica 
a Andorra.  A pocs llocs l’arribada d’aquesta està lligada a canvis tan 
profunds en la vida dels ciutadans i, particularment, dels actors polítics de 
l’època. Ells van haver de bregar en diferents fronts, estira i arronses de 
diversa magnitud, quan el preuat progrés va arribar a les Valls d’Andorra. 
En una època en què els estats veïns també vivien moments convulsos, la 
necessitat d’avançar arribava en un moment històricament molt important 
per a Europa. 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: FEDA

HISTÒRIA DE FEDA · Part I  

L’energia 
d’un canvi



La concessió pròpiament dita a 
favor de F.H.A.S.A., es va iniciar el 
6 d’agost de 1934 i estava signada 
per 75 anys. Els recursos que inici-
alment es podien utilitzar per l’ob-
tenció d’electricitat estaven situats 
a Escaldes, Arcavell i Sispony. A 
canvi, els promotors de l’empresa, 
prenien el compromís de construir 
una carretera que comuniqués An-
dorra la Vella amb el Pas de la Casa, 
i un altre tram que anés fins a la 
parròquia d’Ordino. 

Al mateix temps, es van arreglar 
trams de carretera ja existents, ne-
cessaris per comunicar diferents 
nuclis del país, i així va ser. 

La magnitud d’aquests treballs via-
ris va fer necessària la contractació 
de mà d’obra, calien entre 1.200 i 
1.400 persones. Fins aquell mo-
ment l’economia del país es basava 
principalment en l’agricultura i la 
ramaderia i, tot i la presència de la 
indústria del ferro, la llana, la fus-
ta i el tabac, Andorra no comptava 
amb tant personal per contractar. 

Els responsables de F.H.A.S.A., 
previ acord amb les autoritats an-
dorranes de l’època, van contractar 
treballadors a l’estat espanyol. La 
majoria originaris de Galícia i An-
dalusia, però també d’altres pro-
víncies espanyoles i del veí estat 
francès.

Aquesta presència massiva de tre-
balladors va fer que moltes famílies 
comencessin a llogar habitacions, 
a vendre aliments, el que va provo-
car el naixement d’altres oportuni-
tats econòmiques per a la població 
andorrana. Sorgiren  petits negocis 
al voltant de la construcció de la 
central i de les carreteres. 

L’augment de persones també va 
fer necessari que les autoritats 
adaptessin les infraestructures 
administratives, i a l’any 1931 es 
va crear el primer Servei d’Ordre, 
l’actual Servei de Policia, que aviat 
va haver de començar a exercir les 
seves funcions. Al mateix temps, 
es demanava als cònsols de les par-
ròquies que fessin un registre dels 

habitants de cadascuna d’elles. 
Aquest seria el primer cens en ma-
tèria d’immigració del Principat.

La majoria dels treballadors espa-
nyols pertanyien a la Confederació 
Regional del Treball Catalana, una 
filial de la CNT espanyola,  sindicat 
anarquista força actiu a l’estat veí. 
Les condicions de treball a l’època 
eren precàries i el descontent dels 
obrers no va trigar a manifestar-se. 
L’any 1931 va esclatar la primera de 
les diferents vagues de F.H.A.S.A. 
Aquestes manifestacions, que es 
van repetir a l’any 32 i al 33, coinci-
dien en el temps amb les peticions 
d’un col·lectiu d’andorrans en rela-
ció amb el dret de vot. Aquests jo-
ves demanaven el Sufragi Universal 
per a tots els homes majors d’edat. 
Fins el moment, aquest poder de 
decisió només estava en mans dels 
caps de casa andorrans. La reacció 
del Consell General a les vagues 
va ser la repressió mitjançant el 
cos policial, creat precisament per 
aquest motiu, i va acabar expulsant 
a aquells que es manifestaven con-

tra les condicions de treball impo-
sades. Augment d’hores de treball 
i disminució de salaris. Amb tot, 
les obres es van realitzar i, a més 
de l’energia elèctrica, la xarxa vi-
ària andorrana complia amb les 
necessitats que tenia el país. 

Les vagues finalment sí que van 
servir per aconseguir que les 
condicions dels treballadors mi-
lloressin pel que fa a les hores de 
producció. Es va passar de 10 a 8 
hores de treball diari.

D’una manera o d’una altra, totes 
les cases del Principat van parti-
cipar en aquest gran projecte, i es 
van viure canvis socials, econòmics 
i institucionals fruit de l’arribada de 
l’electricitat i les noves carreteres.

Durant 20 anys, fins la dècada dels 
50 del segle passat, les necessitats 
energètiques van estar del tot co-
bertes amb les infraestructures 
existents, però a mida que passa-
ven els anys, aquestes envellien i 
quedaven obsoletes. 

L’esclat del turisme als anys 60-70 
fa necessària una infraestructura 
més important. Era una concessió 
de 75 anys, que havia de finalitzar 
el 6 d’agost del 2009, però a l’any 
1988, i a causa, entre altres, de 
problemes en el subministrament 
elèctric, el Govern d’Andorra, 
compra la concessió i neix FEDA. 
Forces Elèctriques d’Andorra.  

Andorra va viure canvis 
socials, econòmics i 
institucionals, 
fruit de l’arribada de la 
llum i les noves 
carreteres
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 La seguretat en 
forma de rotonda

URBANISME
ROTONDA DELS HORTELLS A LA CG1

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ

Donar solució als problemes de trànsit en un punt de la xarxa 
viària amb una IMD (Intensitat Mitja Diària) de 15.106 vehicles/
dia l’any 2015, i amb molts girs a l’esquerra, és l’objectiu de la 
construcció d’una rotonda nova en aquesta zona, ja que el centre 
comercial i les benzineres són punts amb una afluència important 
d’usuaris els 365 dies de l’any.

La seguretat viària és prioritària a l’hora de dissenyar les 
infraestructures de transports, i amb la construcció de la rotonda 
s’intenta seguir aquesta línia que reduirà la interferència entre el 
trànsit de pas i el generat pels usuaris dels serveis de la zona. 

Això inclou la millora de la xarxa de vianants, facilitant un 
creuament segur de la via.

La nova rotonda 
millora la seguretat 
viària dels usuaris 
de la CG1



per tal de poder accedir als centres 
comercials o a les benzineres de totes 
dues bandes de la carretera.

Les obres per realitzar la rotonda en 
qüestió i el pas de vianants es van ini-
ciar el 25 de gener d’aquest any, i han 
finalitzat a principis del mes d’octubre.

Entre altres, aquestes obres han con-
sistit en el sosteniment de la carretera i 
del nou accés amb murs de contenció, 
l’adequació de les entrades i les sor-
tides a la rotonda, la canalització del 
Torrent dels Hortells, la galeria tècnica 

de FEDA i el desplaçament dels dipò-
sits de la benzinera, que es trobaven 
situats a sota del que seria la futura 
rotonda.

En vista d’aquestes actuacions, i se-
gons els enginyers, la part més signifi-
cant de les obres està soterrada. 

Impedir els girs a l’esquerra dels ve-
hicles que circulen per la CG1, tant 
en sentit nord com sud, entre la nova 
rotonda i la situada al riu d’Auvinyà és 
l’objectiu d’aquesta intervenció.

Aquest tram, qualificat de conflictiu pel 
Govern, tant per vehicles com per via-
nants, veurà disminuïda la perillositat 
després de les obres realitzades.

Des del ministeri director de les ma-
teixes, s’ha explicat que està previst la 
creació de més passos per a vianants 
en aquest tram de la carretera general 

núm. 1, on hi ha molta circulació de 
persones, tant de treballadors com de 
clients de les diferents superfícies co-
mercials.

  Fins ara, els vianants que sortien del 
centre comercial i volien accedir a la 
parada d’autobusos per anar direcció 
cap a Sant Julià de Lòria i la resta de 
parròquies, pràcticament es jugaven la 
vida, en paraules de l’executiu.Aques-
tes actuacions, a iniciativa del Ministeri 
d’Ordenament Territorial, obligaran als 
vehicles que pugen des d’Espanya a 
utilitzar les dues rotondes ara existents 
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També han estat necessàries intervencions en la benzinera que hi ha da-
vant la rotonda afectada per la nova estructura viària. Al tram hi ha una 
concentració important d’establiments de venda de combustible, el qual 
provoca un trànsit important de vehicles durant tot l’any

A la imatge es pot observar el tram que hi ha entre les dues rotondes, on 
es troben dos centres comercials i diverses benzineres. Punts d’afluència 
important tant de vehicles com de vianants. Ara els girs a l’esquerra estan 
prohibits i s’ha de realitzar el canvi de sentit a les rotondes

PROJECTE: EIXAMPLA I RECTIFICACIÓ DE 
LA CG1 A LA ZONA DE TOLSE. ROTONDA 
DEL TORRENT DELS HORTELLS
 CONSTRUCTORA: UTE UNITAS/LOCUBSA
 DIRECCIÓ FACULTATIVA: ENGINESA
 



Industrials col·laboradors Rotonda dels Hortells a la CG1

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

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

unifor@grupheracles.com   ·  www.unifor.ad

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

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

Av. Consell de la Terra, 14-16

AD700 ESCALDES-ENGORDANY 

Tel. (+376) 737 550

unitas@grupheracles.com

www.unitas.ad

ROTONDA DELS HORTELLS A LA CG1
SANT JULIÀ DE LÒRIA

UTE TOLSE
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Tel. +376 84 02 02  ·  Mòb. +376 64 37 47
AD400 La Massana  ·  david@simac10.com

DISTRIBUÏDORS DE MATERIALS PER A L’EDIFICACIÓ I LA OBRA PÚBLICA

Av. Consell de la Terra, 14-16

AD700 Escaldes-Engordany 

Tel. (+376) 809 130

treposa@grupheracles.com
OHSAS 18001

SEGURIDAD LABORAL

MICROPILONS

www.gea.ad

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

IL·LUMINACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS

CUINES I BANYS
DOMÒTICA

GARANTIA 
SEGURETAT 
SOLUCIONS

AL VOSTRE ABAST

 IL·LUMINACIÓ CREATIVA



CALDEA · LIKIDS

Com els grans
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TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: MIQUEL MERCÉ / ÒSCAR LLAURADÓ

És possible que no existeixi a tot el món un espai dedicat únicament i exclusiva als 
nens com el LIKIDS de CALDEA. Un univers on els nens de 3 a 8 anys s’apropen a 
la cultura de l’spa i el relax.
Va obrir portes aquest mes d’Agost i des d’aleshores ja hi han passat 1.700 
nens. Això es tradueix en més nombre de famílies que han pogut gaudir de les 
excel·lències de la resta d’instal·lacions, fora d’aquest espai exclusiu dels menuts. 
Precisament, cobrir les necessitats de totes les franges d’edat existents es l’objectiu 
dels responsables del Termolúdic. Aquest equip havia detectat la necessitat de 
solucionar el dilema de molts pares que volien experimentar CALDEA plenament. 
Al tenir nens petits de diferents edats, això era un problema, però l’existència de 
LIKIDS ho ha solucionat. Així li ha explicat a l’Art de Viure Gerard Estrella, director 
de serveis tècnics de CALDEA.



Amb 22 anys d’experiència en el 
sector dels centres termals i els 
spas, CALDEA continua posant 
en marxa iniciatives que el situ·
en a l’avantguarda del sector a 
nivell internacional. En aquesta 
ocasió ha anat més enllà del que 
seria la presentació d’un produc·
te nou, i posa en funcionament 
una zona lúdica nova exclusiva 
per a nens d’entre 3 i 8 anys.

Des de CALDEA havien detectat 
que moltes famílies no podien 
gaudir tots junts de les instal·
lacions perquè estaven acompa·
nyats de nens menors de 5 anys. 

Aquest és el límit mínim d’edat 
autoritzat per entrar al centre, 
acompanyat d’un adult. Sovint, 
un dels pares s’havia de fer càr·
rec del menor, mentre l’altre 
gaudia del centre termal. Ara, 
mentre els pares gaudeixen de 
CALDEA el nen té la possibili·
tat de descobrir LIKIDS.

Aquest espai exclusiu d’uns 300 
m2 ofereix diverses activitats 
que trobarien el seu equivalent 
en la zona d’adults.

Des d’una piscina central amb 
jocs d’aigua, un jacuzzi amb hi·
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> L’espai principal el presideix una piscina de gran format, com a Caldea

Es poden realitzar activitats dirigides, com ioga, a la zona on el paviment és d’un material més tou 

“cal remarcar que 
likids és l’únic spa 
amb aigua termal, 
exclusiu per a 
nens”



dromassatge, llits d’aigua, una 
zona de relax, una sauna, un 
espai “beauty” i activitats diri·
gides pensades per als menuts 
com, per exemple, ioga i una 
explicació en forma de conte 
sobre l’aigua termal d’Escaldes·
Engordany que s’utilitza a CAL·
DEA. 

Tot això, sota la supervisió i vi·
gilància de monitors formats, 
per a què els menuts, tinguin 
un primer contacte amb el món 
del benestar i del relax i que 
gaudeixin de la mateixa experi·
ència que els pares.

La idea va començar a prendre 
forma al 2015 i ha estat, en·
guany, quan finalment s’ha ma·
terialitzat el projecte LIKIDS. 

El disseny de la piscina en for·
ma d’embrió va ser concebut 
per J.M. Ruols, arquitecte de 
CALDEA com a punt de partida 
per a la construcció dels dife·
rents elements que conformen 
l’espai. Les obres han tingut 
una duració aproximada d’uns 
5 mesos.

La piscina i el jacuzzi, fabricats 
amb poliestirè expandit d’alta 
densitat, formen múltiples pe·

ces encaixades com si es tractés 
d’un trencaclosques gegant. Els 
revestiments són de gresite pels 
paviments i les parets i de fusta 
a l’espai de la sauna. A la zona 
de relax i de les activitats diri·
gides s’ha utilitzat un material 
tou a base de cautxú, anomenat 
EPDM, amb volums simulant 
gotes d’aigua. 

Al sostre s’hi han instal·lat uns 
elements circulars realitzats en 
metacrilat i estructures ten·
sades que juntament amb el 
disseny del paviment tou i del 
mobiliari permeten crear una 
atmosfera que recorda els di·

ferents estats del l’aigua (sòlid, 
gas, líquid).  

No obstant, conscients i pre·
ocupats per l’entorn i per l’efi·
ciència energètica, tota la il·
luminació és 100% LED i el 
sistema de desinfecció de l’ai·
gua  es realitza amb ultraviolats, 
reduint de manera important 
l’ús de productes químics.

Com a punts diferenciadors, cal 
remarcar que LIKIDS és l’únic 
spa amb aigua termal exclusiu 
per a nens. 

36 l’adv INTERIORISME

PROPIETAT: SEMTEE, SA

2

A10 - SE

2

A10 - SE

3

A10 - SE

3

A10 - SE

4

A10 - SE

4

A10 - SE

1

A10 - SE

1

A10 - SE

-

---

-

---

-

---

-

---

-

---

-

---

A 1: 1/50
A 3: 1/100

Nº PROJECTDATE

PLAN DIN/SCALENº PLAN

Nº DATEDESCRIPTION

PROJECT

REVISION

CLIENT NORTH

NOTES

FLUIDRA ENGINEERING
Pintor Velázquez 10, 08213 Polinyà_BCN (Spain)_Phone:+(34)93 7243900

UNAUTHORIZED USE FORBBIDEN

A1A1 A1A1 A3A3A3

A1A1 A1A1 A3A3A3

18/01/2016
CALDEA KIDS

15.009

SECCIÓ INTERIOR GENERAL PLANTA CALDEA KIDSA10 - SE

CALDEA

 1 : 50

SEC 01 V_WC
2

 1 : 50

SEC 02 V_PSC
3

 1 : 50

SEC 03 V_SAUNA
4

 1 : 50

SEC 04 H_SPA
1

V.01 PROJECTE CALDEA KIDS MARÇ 2016 04.03.2016

>>>Secció sauna
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>>>Secció Sala Beauty
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>>>Secció espai principal
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>>>Planta General



Industrials col·laboradors CALDEA · LIKIDS

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

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

Welcome to the 
 world

Fluidra és un grup multinacional que cotitza a la Borsa espanyola, dedicat al desenvolupament d’aplicacions lúdiques, 
esportives i terapèutiques per a l’ús sostenible de l’aigua al servei del benestar i de la salut de les persones.
 
A través de Fluidra Engineering, oferim solucions aquàtiques integrals, aportant la nostra experiència de més de 40 
anys en el sector de l’aigua.  
 
Gràcies a Caldea Likids per confiar a Fluidra l'execució d'aquest projecte innovador, on els més petits de la casa 
podran gaudir d’un espai termal excepcional.

www.fluidra.com
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Nova Generació
Pintures i  Revestiments

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

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

Hort de Godí - Edifici Marsal · Baixos, 3a · AD200 Encamp
Tel. 328386 · artiguix@andorra.ad

Av. Verge del Pilar, 1
AD500 Andorra la Vella

T 826 736 
decoracioteixido@andorra.ad

CORTINATGES
TAPISSERIES
DECORACIÓ

MOQUETES
PAPERS PINTATS
CATIFES

Av. del Fener 13 · AD700 Escaldes-Engordany · PRINCIPAT D’ANDORRA

Tel. +376 862 944 · Fax +376 865 270 · musitronic@musitronicand.com

www.musitronicand.com

SONORITZACIÓ

IL.LUMINACIÓ  

PROJECCIÓ, VISUALITZACIÓ I 
“VIDEOWALL”

LLOGUER D’EQUIPAMENTS

INTEGRACIÓ DE SISTEMES 
AUDIOVISUALS

PANTALLES DE LEDS PER A 
INTERIOR I EXTERIOR

SHOW CONTROLTERRA VELLA, 7
AD500 ANDORRA LA VELLA

J+376 811235
tecnovit@tecnovit.ad

www.tecnovit.ad

Connectivity Solutions
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Rehabilitar a Andorra, reformar i 
donar-los la mateixa funció a les 
coses per les quals han estat creades, 
és un treball doblement satisfactori. 
Primerament, per conservar allò que 
alguns han treballat per aconseguir i, 
en segon terme, perquè en un futur 
aquest esforç es conservi, no només 
per gaudir-lo novament sinó també, 
i molt important, per no esborrar-ho 
de la memòria.

Una reforma té molts condicionants 
afegits a l’hora de realitzar el 
projecte, però la memòria històrica, 
potser és la més important, si més no 
ho ha estat per realitzar aquest nou 
projecte de Josep Nicolas Interiorista, 
propietari d’ARIDAC-Arquitectura 
d’interiors i decoració.

TEXT: JOSEP NICOLAS, ARIDAC-· FOTOS: JOSEP NICOLAS / ÒSCAR LLAURADÓ

XALET VILLA SOL · ENCAMP

Reforma 
integral
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>>>Els materials emprats han estat sota una directriu neutra, amb fusteria 
lacada, gres porcellànic en paviments imitació fusta, fusta natural, 
tancaments d’alumini i tots els avantatges que donen les instal·lacions 
elèctriques i d’il·luminació LED, així com la calefacció per aerotermia.

>>>La façana sud, que dóna al pati posterior és l’única que ha sofert la major 
transformació des de l’interior, per tal de donar a l’habitatge la màxima 
lluminositat possible i gaudir del paisatge integrant-lo al jardí.

Com en tot projecte, abans de 
qualsevol intervenció, s’ha estu-
diat amb rigor quina tipologia 
constructiva aplicar, per no distor-
sionar ni alterar-ne l’estat original, 
però a la vegada dotar a l’edificació 
de la normativa vigent i la moder-
nitat dels espais interiors adaptats 
a les exigències de la habitabilitat 
actual. La suma d’aquests dos fac-
tors, a voltes difícils de conciliar, 

en aquest cas ha estat molt alliço-
nador.

La volumetria, així com el coe-
ficient d’habitabilitat no han es-
tat alterats ni en major ni menor 
quantia, la superfície constructiva 
és la mateixa ara que abans de co-
mençar la reforma, aquest fet se 
suma als anteriors a l’hora de fer 
una valoració final.

L’estructura exterior no ha sofert 
modificació en quant a volum. Així 
com tampoc les obertures, ni en 
volum ni en desplaçament, només 
amb procés constructiu i materi-
als, per tal de reparar-ne el deteri-
orament.

L’estructura clàssica, teulada a 
dues aigües, estructura de fusta, 
granit, ferro, són materials propis 

de l’arquitectura del Pirineu que 
han estat conservats en la pràctica 
totalitat, només en alguns casos ha 
estat necessari reforçar-ne l’estruc-
tura interior per garantir l’estabili-
tat.

L’edificació disposa de tres façanes 
al vent: Nord, Sud i Oest, revesti-
des amb morter de ciment i pos-
teriorment pintades amb el mateix 

Materials integrats en 
un entorn arquitectònic 
amb gairebé un segle 
d’antiguitat.



color que l’original. La façana sud, 
que dóna al pati posterior és l’úni-
ca que ha sofert la major trans-
formació des de l’interior, per tal 
de donar a l’habitatge la màxima 
lluminositat possible i gaudir del 
paisatge integrant-lo al jardí.

Els interiors han estat dissenyats 
per donar més amplitud, més neu-
tralitat i per gaudir totes les estan-
ces d’obertures a l’exterior, oferint 
el màxim de llum natural als es-
pais interiors; dotats de cuina amb 

menjador integrat, sala d’estar in-
dependent, tres banys, quatre dor-
mitoris més una sala polivalent. 
També disposa de safareig, cambra 
d’instal·lacions d’aerotermia i ga-
ratge per a dos vehicles, així com 
porxo per a un vehicle. I també 
una terrassa i jardí.

Els materials emprats han estat 
sota una directriu neutra, amb 
fusteria lacada, gres porcellànic en 
paviments imitació fusta, fusta na-
tural, tancaments d’alumini i tots 

els avantatges que donen les instal-
lacions elèctriques i d’il·luminació 
LED, així com la calefacció per ae-
rotermia.

Materials d’última generació inte-
grats en un entorn arquitectònic 
amb gairebé un segle d’antiguitat. 

Els interiors han estat dissenyats per donar més amplitud, més neutralitat 
i per gaudir totes les estances d’obertures a l’exterior, oferint llum a l’espai 
interior de cuina amb menjador integrat, sala d’estar independent, tres 
banys, quatre dormitoris més una sala polivalent.

>>>Materials d’última generació 
integrats en un entorn 
arquitectònic amb gairebé un segle 
d’antiguitat.

PROJECTE: Xalet Villa Sol · Encamp
ENGINYERIA: Energia Verda
INTERIORISME: Aridac · Josep Nicolàs
CONSTRUCTORA: AC Construccions
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Energia Verda és una empresa d’enginyeria i instal·lacions d’energies 
renovables. Vam estudiar tots els condicionants i les necessitats de la 
nova instal·lació i, fi nalment, vam trobar el millor equilibri en:

• Unitat exterior d’aerotèrmia Samsung ECO de 16 kW
• Unitat interior Samsung de baixa temperatura de 25 kW
• Dipòsit multifunció Lapera de 600 l 

(300 l d’inèrcia + 300 l d’A.C.S.)
• Radiador JAGA Tempo amb DBE

Aquesta solució ens dóna el millor equilibri econòmic 
(inversió-explotació) i un gran confort.

Buscant el millor equilibri econòmic i de confort, es va 
optar per una aerotèrmia de baixa temperatura per 
produir calefacció i A.C.S.

ENERGIA VERDA

Aerotèrmia 
de baixa temperatura

Av. Joan Martí, 117 · local 1 · AD200 ENCAMP
Tel. 362159 · energiaverda@andorra.ad

www.energiaverda.net

BIOMASSA · AEROTÈRMIA · GEOTÈRMIA
FOTOVOLTAICA · SOLAR TÈRMICA · EÒLICA

Hem de remarcar que l’aerotèrmia ens dóna:

• Un estalvi del 60% respecte al gasoil
• Energia renovable: utilitza la calor de l’aire
• Respectuosa amb el medi ambient
• Sense sorolls ni emissions de CO2
• Molt baix manteniment
• Sense dipòsit de combustible
• Treballem amb les millors marques i materials

l’ 
NETA I ECONÒMICA



Industrials col·laboradors Xalet Villa Sol

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

C. de la Comella 4, Naus Cortell, local 4 AD500 Andorra la Vella · T/F 81 41 81 · marinserraller@gmail.com     T 63 88 06 
Av. de Joan Martí 45 · AD200 Encamp · Andorra

acconstruccions@hotmail.com

M +376 334731  ·  T +376 830586Empresa Constructora Xalet Villa Sol

.



Industrials col·laboradors Xalet Villa Sol Industrials col·laboradors Xalet Villa Sol

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

Instal·lació · Manteniment· Lampisteria · Calefacció
Aire condicionat · Energia solar

Av. d’Enclar, 20 · AD500 SANTA COLOMA · (Principat d’Andorra) · Tel. 722 237  · Fax. 724 003 · cristallerianouestil@andorra.ad
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Com la resta d’espais FNAC del món, el blanc i el negre són 
els dos colors predominants, inclòs el mobiliari. La sobrietat 
cromàtica és una constant en els aspectes estètics que l’empresa 
francesa, ara present al país gràcies a l’aliança amb el Grup 
Pyrénees, imposa en tots els punts de venda arreu del món.
Qualsevol visitant sap, sense necessitat de llegir cap rètol, 
que està en una FNAC. La del Principat va obrir portes al mes 
d’agost, i ocupa un espai que abans l’empresa andorrana també 
dedicava als llibres, la música i les noves tecnologies: la planta 
-1 dels Grans Magatzems Pyrénées. Acatar les directrius de la 
multinacional francesa en matèria d’imatge i adaptar-se a la 
normativa vigent en diferents aspectes de l’edificació ha estat el 
repte al que s’ha enfrontat un equip de professionals del país. 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

FNAC · GRANS MAGATZEMS PYRÉNÉES

1 
espai 
a mida
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Les obres de remodelació de la plan-
ta soterrani del centre comercial 
andorrà van començar a mitjans del 
mes d’abril i, cap a principis del mes 
de maig, es van dur a terme els en-
derrocs necessaris per deixar la plan-
ta buida i neta. Es va haver de fer un 
enderroc total, i va quedar un espai 
diàfan de gairebé 1.600 m2, on ja po-
dien entrar a treballar els operaris.

La part dedicada a la venda ocupa 
uns 1.200 m2 i la rebotiga, o reser-
va com anomena el personal de la 
FNAC a l’espai d’emmagatzematge, 
uns 400 m2. 

Per poder tenir-ho tot a punt i que 
poguessin començar els treballs 
dels diferents equips, també calia 
treure una escala mecànica que hi 

havia a la zona de reserva i que feia 
força temps que no s’utilitzava.

La planta -1 de Pyrénées no té un 
sostre massa alt, poc més de 2 m i 
40 cm, i això va presentar dificultats 
serioses durant les obres. Donat que 
estava massa a prop del límit impo-
sat en matèria de seguretat contra 
incendis, 2 m i 40 cm, s’havia de 

guanyar altura d’alguna manera per 
poder obtenir les mesures regla-
mentàries.

Per aconseguir l’altura requerida en 
certs punts, es va haver de picar el 
terra. Aquest és el cas de la zona cen-
tral de l’espai de vendes. El sistema 
d’il·luminació amb guies que hi ha 
per tota la botiga, també és caracte-

rístic de l’estètica FNAC, i garanteix 
que es pugui modificar la llum, tant 
la zona sobre la que incideix com la 
intensitat. 

El terra i el sostre són tots dos de co-
lor negre a l’espai de venda i la majo-
ria de prestatgeries i espais d’exposi-
ció de producte són de color blanc. 
Aquest és el binomi de color que pre-

Blanc/negre 
és el binomi 
de color 
característic 
de la FNAC

>>>El sistema d’il·luminació amb guies que hi ha per tota la botiga, també és característic de l’estètica FNAC, i 
garanteix que és pugui modificar la llum tant en la zona que incideix com en la seva intensitat. 

>>>El terra i el sostre són tots dos de color negre a l’espai de venda
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domina a tota la botiga, i que és tant 
característic de la FNAC. D’aques-
ta manera, el protagonista en tot 
l’entorn és el producte que està a la 
venda, no el mobiliari en el qual s’ex-
posa. Només en alguns punts molt 
concrets s’observen punts de color 
vermell i taronja, que són els blocs/
seients, a la zona del Fòrum, presidi-
da per una gran pantalla. Aquí és on 
s’espera que es realitzin les presen-
tacions de les obres dels artistes del 
sector cultural andorrà.

Una empresa d’enginyeria andorra-
na ha tingut la propietat delegada i 
la direcció del projecte, i també el 
projecte de les instal·lacions i la di-
recció de la obra. La FNAC Andorra 
tot i ser una remodelació realitza-
da per industrials del país, ha estat 
supervisada per l’equip de disseny 
de la marca francesa a la delegació 
espanyola. 

Disseny sobri 
i funcionalitat 
en un espai 
comercial

ENGINYERIA:  Enginesa    //    CONSTRUCTORA:  Construccions Roca

>>> La distribució de tot el material es fa de manera ordenada, però 
conservant un aire d’espontaneïtat

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



Industrials col·laboradors FNAC · GRANS MAGATZEMS PYRÉNÉES

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

ELECTRICITAT - LAMPISTERIA - CALEFACCIÓ - CLIMATITZACIÓ
SEGURETAT CONTRA INCENDIS - GRUPS ELECTRÒGENS - DOMÒTICA

Industrials col·laboradors FNAC · GRANS MAGATZEMS PYRÉNÉES

Av. Joan
Martí, 44

Local 2
T 831046
F 831565

AD200 Encamp
pime@andorra.ad

ELECTRICITAT  ·  DOMÒTICA · TELECOMUNICACIONS  ·  MANTENIMENT EN GENERAL

ROJECTES

LÈCTRICS

UNTATGES

NSTAL·LACIONS

Avda. d’Enclar, 27 · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad

ESPECIALISTES EN PAVIMENTS

NOVA
ADREÇA



Industrial col·laborador FNAC · GRANS MAGATZEMS PYRÉNÉES

SONORITZACIÓ

IL.LUMINACIÓ  

PROJECCIÓ, VISUALITZACIÓ I 
“VIDEOWALL”

LLOGUER D’EQUIPAMENTS

INTEGRACIÓ DE SISTEMES 
AUDIOVISUALS

PANTALLES DE LEDS PER A 
INTERIOR I EXTERIOR

SHOW CONTROL

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

Camp Travesset Local  1  -  AD600 Sant Julià de Lòria  _  T +376 820 001  _  M +376 339 560  _  mesquedecoracio@gmail.com
PRODUCTE EN EXCLUSIVA I DISPONIBLE ÚNICAMENT A  PERFUMERIA JÚLIA D’ANDORRA I ESPANYA
+376 892 200 · julia@julia.ad · www.julia.ad · www.museudelperfum.net

GLOBAL TREATMENT EXTREME SERUM 

INHIBEIX  ·  ALLISA  ·  OMPLE  ·  TENSA  ·  IL·LUMINA

Julia GTX extrême
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El disseny i la distribució en un local comercial sempre estan marcats per unes pautes encarades a 
l’atracció del client, fer que aquest compri. Però en ocasions els responsables d’un centre d’aquest 
tipus cerquen, a  més, dotar el local d’una ànima que acompanyi al visitant en la seva experiència 
comercial i, sí, que vulgui tornar. Sens dubte, aquest ha estat un dels valors imperants en la 
remodelació del CCA – Centre Comercial Andorrà a l’Avinguda Meritxell d’Andorra la Vella. 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

CCA – CENTRE COMERCIAL ANDORRÀ

Disseny 
i creativitat 
comercials
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“la fusta utilitzada i 
els tractaments de la 
mateixa confereixen un 
toc natural i orgànic”



Amb aquesta remodelació l’equip 
de disseny del centre comercial 
ha cercat donar un aire vintage 
al local. Durant les obres s’ha im-
posat utilitzar materials nobles i 
naturals, sobretot pel que fa a les 
fustes. També s’ha aconseguit in-
troduir la filosofia del reciclatge i 
l’aprofitament en la rehabilitació. 

A certs punts, com ara el forn, s’ha 
fet servir un recobriment realitzat 
a partir de les restes de la fusta de 
barriques de vi. Aquest toc aporta 
calidesa i confort. 

La superfície del local no ha aug-
mentat per art de màgia, però la 
nova redistribució de certs de-

partaments aporta més mobilitat. 
Aquest aprofitament de l’espai és 
un incentiu per als clients, però 
també juga a favor dels treballa-
dors. D’aquesta manera poden 
desenvolupar les seves tasques 
més còmodament. On més es 
percep aquest canvi és al forn de 
pa i pastisseria. En aquest punt 

no s’han afegit metres, però dóna 
la sensació de més amplitud. Els 
canvis també han tingut lloc al 
darrere, on els ulls dels clients no 
hi arriben habitualment. En el cas 
del forn, l’espai interior també ha 
patit canvis que han aportat més 
amplitud i comoditat a la zona de 
treball. Aquí, les parets s’han re-

67l’advINTERIORISME

>>>Els diferents departaments estan diferenciats amb ajuda dels colors i els 
materials utilitzats

>>> El mobiliari utilitzat a la zona de menjar fresc fa pensar en els mercats 
tradicionals i dóna un caliu especial a l’acció de comprar

66 l’adv INTERIORISME

Colors i 
materials 
exposen els 
productes
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>>>La il·luminació també és un toc important en la decoració interior.
El producte d’aquesta botiga és el que marca el ritme cromàtic de l’entorn

>>>En la remodelació s’ha inclòs la 
botiga de flors i plantes, Natturals, 
situada al carrer posterior del 
centre comercial

>>> AL forn, les parets s’han recobert d’una 
simulació del totxo refractari, aportant calidesa

cobert d’una simulació del totxo 
refractari, aportant calidesa al lloc 
de treball. A les zones d’alimenta-
ció, el terra i els detalls han marcat 
la delimitació entre els diferents 
tipus de productes. També s’ha 
donat importància a un espai que 
normalment no es tracta en un 
local d’aquest tipus: el sostre. En 
alguns punts, com ara a les fruites 
i verdures, la decoració del sostre 
actua com a marca, gràcies al joc 
cromàtic dels detalls. 

A alimentació els tipus de fusta 
utilitzats i els tractaments de la 
mateixa confereixen un toc natu-

ral i orgànic a l’entorn. En canvi, 
en altres espais com ara la roba i 
complements, els materials utilit-
zats continuen sent majoritària-
ment nobles, però amb un aspecte 
més sofisticat, en sintonia amb el 
producte que exposen. La utilitza-
ció dels colors al mobiliari i al terra 
serveix per ordenar els productes i 
la seva utilitat. 

A la botiga de flors i plantes, 
Natturals, s’ha utilitzat una gam-
ma de colors més suau. D’aquesta 
manera es dona protagonisme als 
colors i les formes de flors i plan-
tes, un producte que per sí mateix 
ja crida l’atenció dels clients. En 
aquest espai s’ha tingut en comp-
te que es treballa amb un producte 
orgànic i que es canvia sovint. 

En definitiva, és una botiga canvi-
ant i que evoluciona al ritme que 
ho fa la flora que comercialitza. 
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Una botiga canviant 
i que evoluciona al 
ritme que ho fa 
la flora que 
comercialitza

INTERIORISTA: VICENTE PUIG
Responsable de decoració i interiorisme del CCA

CONSTRUCTORA: CONSTRUMOSA



Industrials col·laboradors Centre Comercial Andorrà

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

ESTUCS · V
ERNISSOS · M

OQUETES · P
APERS · T

ÈXTILS · R
ETOLACIÓ · P

INTURA EN GENERAL

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

info@fusteriamario.com

www.fusteriamario.com

MOBLES D’ESTIL ANDORRÀ FETS A MIDA

TOT EN REFORMES I REHABILITACIÓ

T 322 971
construmosa@andorra.ad
www.construmosa.com

www.facebook.com/construmosa

 

empresa constructora

EMPRESA CONSTRUCTORA CENTRE COMERCIAL ANDORRÀ
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www.palmiragefred.ad

Més de 60 anys 1951-2016
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2016



Andorra Telecom compta amb un espai nou per poder atendre als usuaris de la companyia 
telefònica andorrana. A causa de la construcció de l’edifici The Cloud, a l’antiga ubicació 
de les oficines d’Andorra Telecom, el nou punt d’atenció al públic s’ha situat al Carrer Prat 
de la Creu número 2. El tracte directe amb l’usuari és un dels aspectes que la companyia 
ha potenciat des de sempre, i ubicar l’activitat en un entorn adequat ha estat l’objectiu 
d’aquest espai nou.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

ANDORRA TELECOM

Nova benvinguda
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Nou espai àgil i 
dinàmic
d’atenció al públic 



>>>Tiumetur sequi aut evenducidio 
volore, utat officius eiumqua 
tempos pligendae sanimus abore 
laccat fugit re, tempe

>>La il·luminació de sistema LED aporta la visibilitat necessària en aquest espai d’atenció a l’usuari

>>>Tot l’interiorisme es basa en un cromatisme bàsic en tres colors, cedint la importància als usuaris i els productes 

A la planta baixa del local s’han 
eliminat les separacions i els obsta·
cles anteriors per obtenir finalment 
un espai diàfan de 144 m2. Cal afe·
gir un petit magatzem, un despatx 
pel responsable de l’àrea d’atenció 
al públic, i un altre per atendre a 
clients.

Les obres han consistit en enderro·
car les divisions anteriors, desmun·
tar el sostre i procedir a la instal·
lació de tota la xarxa elèctrica, i la 
nova climatització. Per això s’ha 
construït un fals sostre a diferents 
altures.

El terra és un paviment de color 
gris, amb plaques de 75 x 75 cm. Pel 
que fa al disseny de l’interiorisme, 

en el projecte s’ha volgut establir 
un ritme entre tres colors: blanc, 
negre i gris, per donar un aspec·
te més dinàmic i actual a l’oficina 
nova, fugint una mica de l’aspecte 
més clàssic de l’ubicació anterior. 

El mobiliari també té un paper 
important en la funció de l’espai. 
Tot realitzat a mida en melanina 
blanca i amb els seients a conjunt, 
col·labora en oferir l’aspecte actual 
d’Andorra Telecom de cara als usu·
aris.

Precisament, mantenir als usuaris 
al dia dels productes que ofereix 
és una de les funcions de l’oficina i, 
al fons, s’hi ha instal·lat una panta·
lla retro·il·luminada en la qual s’hi 

aniran exposant les diferents cam·
panyes.

Com en l’anterior servei d’atenció 
al públic, l’usuari es trobarà en pri·
mer lloc amb un taulell blanc de 
recepció, on podrà ser derivat o bé 
procedir a un tràmit ràpid , atès en 
aquest mateix punt. 

En el cas de ser derivat la sala, dis·
posa de 14 llocs de treball més on 
els diferents agents poden atendre 
particularment a les persones que 
així ho precisin. 
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PROJECTE: Nova Oficina d’Atenció al Públic
d’Andorra Telecom
PROPIETAT: Andorra Telecom
CONSTRUCTORA: Modernes Construccions



Industrials col·laboradors Nova oficina Andorra Telecom

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

• fusteria
• ebenisteria
• mobiliari de cuina i bany

• electrodomèstics
• reformes
• serveis d’interiorisme

Инструкция по применению
Manual para la utilización del logotipo

EMPRESA CONSTRUCTORA 
NOVA OFICINA ANDORRA TELECOM

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

www.cmodernes.com

emangroup@andorra.ad

M +376 332827  ·  T +376 855601
dado.emangroup@andorra.ad

Av. d’Enclar, 27 · AD500 Santa Coloma



Industrials col·laboradors Nova oficina Andorra Telecom

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

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
AVARIES

838 000

DISTRIBUÏDOR I INSTAL·LADOR DE:

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 Av. les Escoles, 11

AD700 Escaldes-Engordany
Principat d’Andorra · Tel. 804 562
A/e: electricaescaldes@andorra.ad

INSTAL·LACIONS
REPARACIONS

ELECTRODOMÈSTICS

TORNEIG
NACIONAL DE
CUB DE RUBIK

ANDORRA
26 de novembre a les 10 h
FNAC - Pyrénées Andorra

www.worldcubeassociation.org
Inscriu-te



La marca italiana de vehicles Maserati obre portes a Andorra de la mà del grup empresarial andorrà 
Becier. 

La llegendària firma de vehicles porta des d’Itàlia uns cotxes de característiques i prestacions únics 
al món. Per arribar en les condicions adequades al consumidor andorrà, Becier Vehicles ha posat tots 
els mitjans per presentar els vehicles Maserati. 

El nou concessionari ha obert portes amb l’aspecte que la casa italiana dicta per a tots els seus 
representants arreu del món, gust i elegància italians. 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

BECIER VEHICLES

Conquerint la carretera
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Més de 250 m2 és el que ocu-
pa l’espai dedicat a la venda de 
vehicles Maserati. Una marca 
coneguda arreu, i que es situa 
entre les llegendes de l’automo-
bilisme mundial. Ara arriba al 
Principat, posant a l’abast dels 
conductors andorrans les darre-
res novetats. 

L’edifici on s’acolliran aquests 
models de Maserati ha estat re-
modelat completament, després 
que un equip de dissenyadors 
de Maserati Itàlia fes un estudi 

curós de l’espai. Es van centrar 
sobretot en el mobiliari i el ter-
ra de l’espai de vendes, a més de 
la façana exterior. Pel que fa al 
terra tot és de granit blanc, ex-
cepte una zona de pedra fosca. 

A les parets, pintura blanca se-
tinada amb acabats en alumini. 

La separació de les oficines s’ha 
fet amb un vidre de color bron-
ze,  i la paret principal que por-
ta el logo amb un doble vidre 
mirall amb efecte esmerilat. 
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Un espai 
a l’alçada 
del disseny 
Maserati
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>>>Els protagonistes a la sala de mostres, són els complements amb els que 
es pot vestir un Maserati

>>>Els espais tot i que amplis, 
ofereixen la discrecció necessària 

per atendre als clients

A la zona de mostres s’ha persona-
litzat el terra de color marró fosc. 

EL mur exterior està folrat 
d’Alucobond, color “dark-grey” 
metàl·lic. 

Tota la il·luminació del recinte, 
s’ha realitzat amb tecnologia 
LED. 

En aquest sentit, s’han inter-
calat LEDs amb diferent grau 
d’obertura, el que dona un efec-
te focus al terra. 

Tornant a l’espai de mostres, 
els nínxols on es col·loquen els 
exemplars de rodes, volants i 
pinces de fre estan encastats als 
murs i tenen la mateixa forma 
de brànquia que els vehicles.

Tot l’entorn que s’ha donat a 
aquest concessionari, porta la 
firma de l’elegant marca auto-
mobilística “made in Italy”. 

PROJECTE: CONCESSIONARI MASERATI
PROPIETAT: BECIER VEHICLES
CONSTRUCTORA: AUXINI, S.A.



AUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA

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

Empresa constructora Maserati · Becier Vehicles
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TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: MARTIN IMATGES

BECIER VEHICLES · MASERATI

Marca llegendària
A l’octubre s’ha inaugurat el nou concessionari Maserati de Becier Vehicles. Autoritats 
i personalitats de la vida  econòmica, política i social d’Andorra es van donar cita en 
aquest esdeveniment. Aquest nou punt de venda destaca perquè allotja una de les 
marques d’automòbils llegendàries en l’univers del motor. 

Amb aquest concessionari, el grup empresarial andorrà apropa al consumidor del país una 
gamma de vehicles excepcionals i continua amb l’expansió en diversos sectors econòmics.

La de Maserati és la història d’una de les primeres marques de vehicles del món, i ha fet 
mèrits per ser a l’Olimp de les firmes que tenen una escuderia de Fórmula 1 pròpia. Maserati 
és un gegant a les competicions i ara està a l’abast del públic andorrà.



Industrials col·laboradors Becier Vehicles - MASERATI

Carrer de Lòria, 12 AD600 
Sant Julià de Lòria Andorra

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

www.gruplomi.com

CRISTALLERIES 
PRINCIPAL

Av. Tarragona
Magatzems Terra Vella
Andorra la Vella
 (Pt. d’Andorra)
t 828 115 
f 867 672
principal@andorra.ad Hort de Godí - Edifici Marsal · Baixos, 3a · AD200 Encamp

Tel. 328386 · artiguix@andorra.ad

Industrials col·laboradors Becier Vehicles - MASERATI

emangroup@andorra.ad

M +376 332827  ·  T +376 855601
dado.emangroup@andorra.ad

Av. d’Enclar, 27 · AD500 Santa Coloma

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

ARA TAMBÉ FEM 
ALUCOBOND

NOVETAT



L’ISARD CAFÈ
HOTEL DE L’ISARD · ANDORRA LA VELLA

Imatge 
de muntanya
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L’Hotel de l’Isard, al centre d’Andorra la Vella, és un d’aquells establiments 
hotelers que formen part de la història del comerç i el turisme del país. Construït 
entre els anys 40 i 50 del segle passat, sempre ha transmès la sensació de típic 
hotel alpí. Ara, l’equip responsable de la reforma de la cafeteria de l’Isard ha 
volgut conservar aquest esperit, tot donant al conjunt un aspecte actual i 
modern, tant en el disseny com en els materials. No s’ha de perdre de vista que 
es tracta d’un edifici de l’anomenada “Arquitectura de Granit”, tant popular a 
l’Andorra de l’època.  L’Hotel de l’Isard és un dels exemples més clars d’aquesta 
corrent arquitectònica i no va ser fins més de quaranta anys més tard, a la 
dècada dels 90, que no va patir una remodelació més general.  També cal tenir 
en compte que, tot i estar ubicada en un hotel, aquesta cafeteria és un dels 
punts de trobada més tradicionals que hi ha a la capital, i aquesta característica 
també ha tingut pes específic quan s’ha ideat el conjunt de la renovació.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

S’ha reformat integralment 
la cafeteria i  s’ha fet un 
restyling al restaurant 
i la terrassa



Les obres, que durant cinc mesos 
s’han realitzat a la cafeteria de 
l‘Hotel de l’Isard, ara anomenada 
Isard Cafè, han donat com a resul-
tat un espai ampli i acollidor, on 
els elements arquitectònics passen 
a tenir un protagonisme actiu en el 
conjunt del disseny.  

L’esperit de la reforma ha estat el 
de mantenir l’aire de lloc d’alta 
muntanya i neu, però fugint dels 
elements «típics» i fora de temps, 
amb una acurada visió actual del 
que és el disseny d’interiors.

Per poder intervenir en aquesta ca-
feteria, ha calgut posar al dia altres 
infraestructures i instal·lacions de 
la construcció que havien quedat 
obsoletes. Alguns d’aquests punts 
estaven «amagats» sota altres tre-
balls de decoració i restauració. 
Així doncs, a mesura que s’anava 
desmuntant una instal·lació, s’ade-
quaven altres components de l’ho-
tel i es posaven al dia. 

Per poder realitzar els canvis a la 
cafeteria, ha calgut intervenir en 
altres zones, com ara els emplaça-

ments dels equips d’aire condicio-
nat i extracció de fums, que també 
han estat actualitzats. Cal tenir en 
compte que aquesta cafeteria està 
equipada amb tot tipus d’aparells 
i màquines de qualitat, que la fan 
estar molt ben preparada a l’hora 
d’assumir  tasques culinàries i de 
barra de tot tipus. 

La reforma de l’Isard Cafè ha volgut 
conservar aquest esperit, tot do-
nant al conjunt un aspecte actual i 
modern, tant en el disseny com en 
els materials. 

Els materials que s’han utilitzat són 
aquells que millor representaven 
l’ambient que es volia transmetre, 
de muntanya i zona de descans 
«après-ski». Així, ens trobem amb 
un terra de rajola porcellànica i 
unes parets amb un revestiment 
prim de pedra, amb aspecte de 
pissarra. El que més crida l’atenció 
en la decoració de la cafeteria és el 
sostre: l’envolupant és una estruc-
tura de taulons de fusta de roure. 
Aquests estan subjectes  amb una 
subestructura de tubs d’acer con-
formats. L’efecte és molt impactant, 

i donen la sensació de ser arcs que 
van a banda i banda de la cafeteria. 
Aquesta estructura està coberta 
per un gruix important de plaques 
de llana de roca, protegides per un 
sostre de plaques de guix laminat.

La il·luminació és un altre dels 
punts forts d’aquest projecte. Na-
turalment, tota està realitzada amb 
tecnologia LED. La distribució 
consisteix en llums puntuals amb 
un con de llum relativament obert, 
distribuïts per tot el sostre del lo-
cal. Tots aquests llums incideixen 
en l’envolupant de fusta, el terra, 
les taules i la resta de superfícies 
d’interès de la cafeteria.  És el cas 
dels que toquen amb efecte les po-
selles de vidre que hi ha entre les 
fustes de l’envolupant de roure.

El concepte principal que s’ha vol-
gut respectar ha estat el de donar 
molta importància a l’espai que 
ocupen els clients, dotant-lo de lloc 
suficient, i que alhora aquest sigui 
acollidor i confortable. Pel que fa 
a la part que ocupa el personal per 
poder realitzar la feina, la zona de 
treball, aquesta ha estat optimitza-
da de manera que el procés d’ela-
boració dels productes, tant de la 
cafeteria com del restaurant, es faci 
de manera eficaç.
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>>Els materials i els teixits utilitzats imprimeixen un aire de muntanya, però amb un 
aspecte actual i de primera qualitat

PROJECTE: Reforma integral 
Cafeteria Hotel de l’Isard
ARQUITECTE I DIRECCIÓ D’OBRA: 
Antoni Molné Sauquet
INTERIORISME I DISSENY: 
Carlos Martínez Interiors
CONSTRUCTORA: EDICOM

>>A l’entrada per la porta principal, s’hi ha habilitat un espai de botiga amb 
productes de pastisseria que s’elaboren en una instal·lació adequada, al costat de 
l’Isard Cafè



Empresa constructora, arquitectura i Industrial col·laborador L’ISARD CAFÈ Interiorisme i Industrial col·laborador L’ISARD CAFÈ

Antic Carrer Major, 22. 1R. 1A · AD500 Andorra la Vella
Tel: +376 828661 · correu: a3ti8me@andorra.ad

INSTAL·LACIONS · MANTENIMENT DE CALEFACCIÓ, 
CLIMATITZACIÓ, TERRA RADIANT I PISCINES

Av. del Pessebre, 12 · AD700 Escaldes-Engordany · T +376 82 52 95 
F +376 86 25 99 · termcalor@termcalor.com · www.termcalor.com

Sistemes de 
calefacció i climatització 
amb la màxima eficiència 

i professionalitat. 

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

CONSTRUCCIÓ ·  MANTENIMENTS ·  REFORMES INTEGRALS O PARCIALS

disseny i arquitectura

www.car losmar t inezin ter iors .com
info@carlosmartinezinteriors.com  ·  tel. +34 666 44 26 05

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

• fusteria
• ebenisteria
• mobiliari de cuina i bany

• electrodomèstics
• reformes
• serveis d’interiorisme

Инструкция по применению
Manual para la utilización del logotipo



Industrials col·laboradors L’ISARD CAFÈ

INSTAL·LACIONS / REPARACIONS / ELECTRODOMÈSTICS

Av. les Escoles, 11 · AD700 Escaldes-Engordany
Principat d’Andorra · Tel. 804 562
A/e: electricaescaldes@andorra.ad

NOVA 

La Nova Daily Hi-Matic E6 és la millor elecció per al desenvolupament del teu negoci. Els nous motors Euro 6, units al primer canvi 
automàtic de 8 velocitats del mercat, proporcionen un rendiment superior, menys consum i el millor cost d’explotació en la seva 
classe, a més d’un confort més elevat i la connectivitat més avançada. És, definitivament, el millor soci per al teu negoci.

EL PRIMER VEHICLE 
DE LA SEVA CATEGORIA 

AMB CANVI AUTOMÀTIC DE 
8 VELOCITATS   

que ofereix més confort i seguretat

EXCEL•LENT ESTALVI DE 
COMBUSTIBLE 

Gràcies als ECO PRO 
i POWER

10% D’ESTALVI EN 
MANTENIMENTS I 

REPARACIONS* 
Gràcies a la seva gran fiabilitat i durabilitat

*vs canvi manual

LES MILLORS PRESTACIONS 
DE LA SEVA CLASSE

Motors de 2.3 litres i 3.0 litres. 
Fins a 205 cv i 470 Nm

NOVA DAILY HI-MATIC. EL PLAER DE CONDUIR.

SERRALLERIA · INSTAL·LACIONS COMERCIALS · DECOSHOP

L’Isard
Restaurant · Cafè

Esteve Dolsa, 20-22 · AD500 Andorra la Vella · T 802046 · www.farga.ad · farga@farga.ad

Serralleria tècnica
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>>>La fusta és el material principal utilitzat en la remodelació. D’origen 
i colors diferents, és per tot el local, emmarcant les diferents zones. Els 
teixits dels coixins i els seients estan entapissats en diferents estampats 
però mantenint un equilibri pel que fa als colors blau i groc

Les Pizzeries&Restaurants Angelo, d’arrels franceses i amb cuina pròpia des de 
1994, tenen una imatge corporativa molt marcada gràcies a l’obra de l’artista 
Sònia Bermúdez, encarregada de decorar els locals, així com del branding de la 
marca. En aquest cas, la seva obra està inspirada en les sinergies entre l’art i la 
gastronomia al llarg dels segles, i la relació de cada un dels diferents personatges 
amb la cuina. Des de l’inici, en aquesta reforma es barreja l’interiorisme amb la 
pintura artística i les parets actuen com a teles per als quadres.

TEXT: APUNT D’ARQUITECTURA · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

ART I GASTRONOMIA

La Cuina 
dels Artistes

101l’advARQUITECTURA
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L’encàrrec de la reforma d’interior 
arriba a Apunt d’Arquitectura de 
la mà dels propietaris de la Pizze-
ria Angelo, que ens demanen que 
adaptem la part interior de la Pizze-
ria a la part ja reformada del Carrer 
de la Unió. Però cal dotar al local de 
molta llum i millorar-ne l’operativa, 
per tal de fer el màxim de còmoda 
l’estada dels clients.

Juntament amb la Sònia Bermudez, 
s’escull la paleta de colors amb la 

qual hem de treballar conjuntament 
per donar armonia a la proposta i 
s’opta per un terra de ceràmica imi-
tació fusta de color beix i un color 
gris coco per a parets i sostres.

Inicialment, es planteja una refor-
ma parcial on només s’ha d’inter-
venir en el sostre fals i millorar-ne 
l’acústica i, finalment, s’acaba per fer 
una reforma general i canviar com-
pletament totes les instal·lacions i la 
maquinària del restaurant.

Operativament, calia donar una 
resposta sobretot l’espai d’entrada, 
ja que inicialment es barrejava la 
gent que volia accedir al local amb 
els cambrers que servien a la sala 
de dins, fent la feina molt compli-
cada els dies de gran afluència.

Primer de tot es va estudiar el flux 
de les persones i dels cambrers, 
per tal de separar les circulacions 
al màxim, així com pensar en un 
espai de recepció per a rebre els 

clients i fer-los sentir còmodes a 
l’arribar al restaurant, abans de 
poder ser atesos.

La barra del bar també presen-
tava molts problemes d’opera-
tiva, calia donar-li una solució 
i fer-la nova, però sense alterar 
gaire la distribució inicial ja que 
era imperatiu mantenir els ma-
teix nombre de cadires. Obrint la 
barra pels extrems s’aconsegueix 
una major operativa, el·liminant 

racons morts i agilitzant la feina 
dels cambrers, fent-los més fàcil 
la seva tasca.

Cal dir, que al tractar-se d’un res-
taurant, no era una obra senzilla, 
ja que el temps que podia roman-
dre tancat el negoci era molt curt 
i, per tant, calia una gran coor-
dinació d’obra la qual ha estat 
possible gràcies a la implicació de 
tots els industrials i les persones 
involucrades en la reforma.  

“La combinació dels diferents 
sabors en un plat ha de ser 
perfecta, com també ho ha de 
ser la combinació dels colors 
en un quadre”

La combinació dels diferents sabors en un plat ha de ser perfecta, de la mateixa manera que ho ha de ser la 
combinació dels colors en un quadre o de les paraules en un llibre >>>

>>D’aquí que molts artistes al llarg dels segles han estat grans apassionats 
de la gastronomia, fet inspirador de la proposta per aquest local de 
l’artista Sònia Bermudez

PROPIETAT: Seralmar S.L. 
ARQUITECTURA I INTERIORISME: 
Apunt d’Arquitectura 
Marta Vendrell - David Puntas
CONSTRUCTORA: EDICOM



Constructora, arquitecte i industrial col·laborador Reforma Pizzeria Angelo Industrials col·laboradors Reforma Pizzeria Angelo

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

Treballs de fusteria i decoració

Crta. de la Comella · Polígon Industrial Encorces d’en Nyerro · Nau 2B
AD500 ANDORRA LA VELLA  · Tels. 827 760 · 323 180 · lafusteria@yahoo.es

Av. d’Enclar, 20 · AD500 SANTA COLOMA · (Principat d’Andorra)
Tel. 722 237  · Fax. 724 003 · cristallerianouestil@andorra.adCtra. de la Comella, 41 · Edifici Encorcés, nau 203 · AD500 Andorra la Vella · T. 86 86 80  ·  F. 86 58 30 · edicom@andorra.ad

CONSTRUCCIÓ ·  MANTENIMENTS
REFORMES INTEGRALS O PARCIALS

PINTURA EN GENERAL: DECORACIÓ, ESTUCATS, ....

T 325 365
muntanyesdecolors@andorra.ad



L’Hotel Tudel d’Escaldes-Engordany forma part d’un grup d’establiments 
hotelers amb tradició familiar al país. Creat als anys seixanta del segle passat, 
quan Andorra començava a viure el gran «boom» del turisme, ara presenta una 
remodelació espectacular a la cafeteria de l’hotel; un espai que no només està 
destinat als clients que hi pernocten, sinó que té vocació de convertir-se en una 
alternativa més per esmorzar, berenar o prendre una copa. La seva situació és 
immillorable: dóna a la coneguda com a plaça del Roc Blanc i compta amb una 
terrassa actual i ben situada, força concorreguda aquest estiu. La remodelació 
de la cafeteria i la recepció de l’hotel, li han donat un aire més modern i actual a 
l’establiment, al mateix temps que s’han eixamplat els espais de les dues zones. 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ
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CAFETERIA HOTEL TUDEL · ESCALDES-ENGORDANY

Més que un hotel
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Guanyant espai a la botiga de ta·
bacs del costat de l’Hotel Tudel, 
s’ha aconseguit més espai per la 
recepció i també per la cafeteria, a 
l’hora que s’ha fet una segona en·
trada exclusiva per la zona de bar. 

Segons ha explicat a L’Art de Viu·
re, l’equip de disseny responsable 
del projecte s’ha deixat portar per 
l’edifici a l’hora d’anar creant la de·
coració i el mobiliari que hi ha col·
locat. Al picar els sostres i les parets 
s’han deixat respirar les formes, els 
colors i els materials que anaven 

sorgint. Els dissenyadors i els in·
terioristes han aprofitat la vella es·
tructura amb els murs de totxo vist 
i les bigues antigues, per donar un 
aire industrial però actual als dos 
espais de la planta baixa de l’Ho·
tel Tudel. Precisament, al tirar un 
mur de càrrega, que ha modificat la 
distribució anterior, s’han instal·lat 
unes bigues i se les ha pintat de co·
lor vermell, destacant·les, en comp·
tes d’amagar·les, com és l’habitual. 
Colors foscos amb punts de colors 
vius, és la paleta cromàtica que ens 
trobem dins l’espai de la cafeteria, 

on s’hi ha instal·lat una barra; allà 
s’exposen els aliments que es poden 
consumir i la zona de caixa. Tant 
en aquesta barra com a la recepció 
i la major part del mobiliari, s’ha 
utilitzat fusta de pi en un to tabac. 
El sobre de la barra, com a la paret 
que hi ha darrera de la recepció, 
s’ha folrat amb una rajola hidràulica 
de diferents dissenys, que dóna un 
aspecte vintage al conjunt. També 
contribueix a crear una continuïtat 
en el disseny de les dues zones, des·
tinades a funcions diferents.  A la 
cafeteria, a la columna que hi ha al 

final del taulell, hi ha un expositor 
de fusta de color gris fosc on hi ha 
exposats tots els tipus de cafè que 
és poden comprar o consumir. 

En el mobiliari s’ha optat per una 
barreja harmoniosa d’estils, que 
casa perfectament amb l’aire indus·
trial que s’ha imposat a l’estructura 
en general. Parets i sostres de pedra 
i totxo, aprofitant el que l’estruc·
tura original de l’edifici ofereix, 
combinat amb un terra de rajola, 
imitació micro·ciment amb aspecte 
desgastat. 

En alguna paret també s’ha utilitzat 
paper pintat, amb motius i colors 
integrats al conjunt. La il·luminació, 
totalment amb LED, té dues funci·
ons: la pràctica, naturalment, però 
en alguns punts esdevé un element 
més del mobiliari. A la recepció, per 
exemple, la il·luminació amb LED 
del fals sòcol porta als hostes direc·
tament des de l’entrada a la zona 
d’acollida. 
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> El nou aspecte de la cafeteria convida a gaudir de qualsevol dels racons de la 
distribució. Un indret on els materials i els colors donen un aire acollidor i relaxant

>>> La il·luminació ha estat distribuïda i organitzada de manera molt específica, i forma una part activa del mobiliari. És un complement 
destacat en aquest projecte de remodelació

PROJECTE: 
Rehabilitació Recepció i cafeteria Hotel Tudel

INTERIORISME: Mercè Casamor · La Casa Petita

La remodelació 
ha fet ressorgir 
l’essència veritable
 de l’Hotel Tudel



Industrials col·laboradors Cafeteria de l’Hotel Tudel Industrials col·laboradors Cafeteria de l’Hotel Tudel

Prat de la Creu, 59-65 · Escala B, 5è
AD500, Andorra la Vella (Principat d’Andorra)
same@agfs.ad

T. (+376) 811.733 www.agefredservei.com

climatització i controlc electricitate energies renovablesr lampisteria1

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

Av. Pont de la Tosca, local 5

AD700 ESCALDES-ENGORDANY

placodesign@andorra.ad · T 728 292 · 338 717
www.placodesignandorra.com



Industrials col·laboradors Cafeteria de l’Hotel Tudel

Fusteria Muntanyes

T 329 897 · AV. PONT DE LA TOSCA  ·  BORDA MANDICÓ 2
AD700 ESCALDES-ENGORDANY  ·  fusteriamuntanyes@andorra.ad

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

M +376 332827     ·     T +376 855601
dado.emangroup@andorra.ad

Av. d’Enclar, 27 · AD500 Santa Coloma  ·  ANDORRA



La nova cara que ofereix el Bare Nostrum, 
espai gastronòmic al centre de Sant Julià 

de Lòria, vol transmetre l’ambient que es respirava als antics cafès de 
poble; punt neuràlgic i de trobada de gent de totes les edats. El projecte 
de la interiorista andorrana, Laura Torres, ha donat com a resultat un 
local on es respira precisament aquesta atmosfera, adequada per a 

qualsevol moment del dia; des de l’esmorzar, fins per prendre una copa de nit. La reforma 
del bar-restaurant, ha anat de la mà de la de la resta de l’edifici, lligant alguns aspectes de la 
remodelació exterior i interior. La situació del local, enfront de la Plaça de la Germandat de 
la parròquia laurediana, el col·loca en una posició immillorable, gràcies també a la terrassa, 
que ha estat renovada amb els mateixos paràmetres que l’interior.

TEXT:  · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

BARE NOSTRUM · SANT JULIÀ DE LÒRIA

Viatge al passat

115l’advINTERIORISME
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Les pautes que s’han seguit en 
aquesta remodelació han estat so·
bretot les de respectar al màxim 
l’estructura original de l’edifici, 
intentant evocar com era aquest 
establiment en el passat. La llavor 
de la reforma era que el resultat 
fos un espai informal, al temps que 
s’estava tornant a l’aspecte original 
de tot el conjunt edificat. L’espai 
que s’ha intervingut són uns 120 
m2 de superfície a l’interior. A 
més de la terrassa exterior, en la 
qual detalls en el mobiliari i la il·
luminació la integren en l’aspecte 
estètic a l’espai interior.

La barra, protagonista, està inte·
grada en un magatzem, i s’ha re·
alitzat en revestiment porcellànic. 
Aquest imita les rajoles hidràuli·
ques antigues. Hi ha 15 dissenys di·
ferents, evocant les rajoles d’abans, 
que precisament ara estan d’actu·
alitat en molts dissenys d’interior. 
Optar pel revestiment porcellànic 
ha estat una solució pràctica, ja 
que aquest material pot resistir 
durant molt de temps tot tipus 
d’incidències. Al mateix temps, és 
versàtil pel que fa a les formes i co·
lors que se li vulgui donar. 

>>> A la terrassa també s’ha utilitzat gres porcellànic. Pràctic i molt 
resistent al mateix temps

S’ha respectat la 
distribució original de 
l’establiment
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>>>La distribució del mobiliari, taules, cadires i complements, segueix el protocol dels cafès de poble d’abans

 ALÇAT >>

recuperada en un brocanter, quan 
en realitat són nous i de qualitat, a 
més de còmodes. Aquestes taules 
estan fetes per no ser cobertes amb 
unes estovalles.

L’altre aspecte a destacar de tota la 
remodelació és la il·luminació. Per 
aquesta s’han instal·lat llums que 
aporten un ambient acollidor sen·
se donar massa llum, la justa per 
crear el clima de «casino» de poble 
que perseguia l’equip de d’interio·
risme. 

En conjunt, aquesta reforma ha 
permès un retrobament entre l’as·
pecte original del local i tots els 
avantatges actuals en matèria de 
mobiliari, materials i il·luminació. 
Una feina que permet als clients 
un pas sense presses per un espai 
que convida a prendre’s les coses 
amb calma. 

De fet, també és l’opció que s’ha 
destinat per al terra. Aquest té l’as·
pecte d’un paviment de fusta molt 
desgastat, però en realitat és un 
gres porcellànic.

Als murs s’hi ha utilitzat microci·
ment, que dóna un aspecte com 
d’inacabat tan actual i és fàcil de 
mantenir.

En mig de tota l’estança es poden 
veure un seguit d’arcs que la tra·

vessen. Aquests són originals de 
l’edifci i no han estat modificats, 
ja que la propietat i l’equip de dis·
seny volien que el resultat final fos 
al màxim com l’antic.

També amb la intenció d’unir la re·
forma, el vermell·granat del sostre 
del Bare Nostrum és el mateix que 
el de les portes i les finestres de 
tota la casa. Això és resultat de la 
visió de conjunt en el disseny i l’in·
teriorisme que s’ha imposat l’equip 

de treball. A nivell cromàtic, el 
mencionat vermell, a més del mar·
ró i el verd botella, són els colors 
que governen aquest nou aspecte 
del Bare Nostrum.

Un dels grans protagonistes 
d’aquesta reforma és el mobiliari. 
L’origen del mateix és un secret 
professional. Les taules i les cadi·
res no necessiten cap complement 
per fer·se amb l’atenció de l’ob·
servador. Amb un aspecte de peça 

PROJECTE: 
Bare Nostrum · Sant Julià de Lòria
INTERIORISTA: Laura Torres Masbernat

La il·luminació 
aporta efectes molt 
acollidors de
llums i ombres
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BESOLI

· Industrial
· Decorativa
· Paper pintat

· Tractament 
de fusta

· Microciment

· Impressió digital
· Retolació
· Decoració gràfica

· Car wrapping
· Total covering

· Làmina de 
control solar i 
seguretat

Av. Santa Coloma, 93 · local B · AD500 Andorra la Vella (Andorra) · info@habitatdecolors.com · T/ +376 860227 · TM/ +376 651153
www.habitatdecolors.com

C/ Prat Salit, 9
OFICINA: +376 721 365 
projectes@novelecandorra.com

als vostres projectes
donem forma

amb més força que mai

COOL
3X3

   -34-

DATOS  T ÉCNICOS

Temperatura de color: WW y NW
CRI > 80
Vida útil: 50.000 h
Mantenimiento flujo luminoso:
L70 > 60.000 h a 25ºC
L90 > 25.000 h a 25ºC
Peso: 1,6 Kg

COOL
3X3

35º C

Lluminàries amb la 
màxima efi ciència sense 
renunciar al confort. 
Gràcies al disseny dels 
diferents diàmetres s'obté 
un complet aprofi tament 
de la llum sense generar 
cap tipus d'enlluernament.

als vostres projectes
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INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I MAQUINÀRIA D’HOSTELERIA

Carrer de Lòria, 24 · Tel. 843 639
AD600 Sant Julià de Lòria · (Principat d’Andorra)

ELECTRICITAT EN GENERAL
ELECTRODOMÈSTICS

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

(+376) 328 308sotram@andorra.ad (+376) 341 541

i en llocs de difícil accéstreballs verticals

Teulades                              Impermeabilitzacions                              Renovació de façanes

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

                               Treta de neu                Tot tipus de treballs en alçada

i en llocs de difícil accéstreballs verticals

(+376) 328 308sotram@andorra.ad (+376) 341 541

i en llocs de difícil accéstreballs verticals

Teulades                              Impermeabilitzacions                              Renovació de façanes

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

                               Treta de neu                Tot tipus de treballs en alçada

i en llocs de difícil accéstreballs verticals
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El laboratori d’anàlisis Echevarne ja ha obert portes a 
Andorra, en un local on l’elegància corporativa es combina 
amb la funcionalitat dels professionals que hi treballen.
Aquest nou establiment d’extraccions compta amb una 
distribució pensada per la millor successió de les tasques 
que allà s’hi han de desenvolupar. A més cal tenir en compte 
tots els requisits en matèria de seguretat i higiene que ha 
de complir un laboratori d’aquestes característiques. En 
l’àmbit de les anàlisis clíniques, Echevarne és un nom que a 
l’estat espanyol, origen del laboratori, significa excel·lència, 
professionalitat i confiança.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

LABORATORIS ECHEVARNE

Espai de rigor

Interiorisme sobri 
i professional
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Els diferents espais 
estan degudament 
separat i 
insonoritzats

126 l’adv INTERIORISME

cions. D’aquesta manera, es pot te-
nir una bona visió de tots els espais 
de treball. A aquesta planta, i per 
raons òbvies de seguretat, només 
s’hi pot accedir amb l’empremta 
dactilar.

Aquest laboratori treballa en dife-
rents àrees, inclosa la veterinària. 

Al mes d’agost van començar les 
proves al laboratori i no ha estat 

fins el 10 de setembre que s’ha do-
nat el tret de sortida definitiu a tota 
l’activitat. 

Cal tenir en compte que els Labo-
ratoris Echevarne, són una entitat 
de referència a tota la Península 
Ibèrica. 

L’espai destinat al laboratori d’anà-
lisis Echevarne ocupa dues plantes, 
sent la baixa la que dóna al carrer. 
En total, són gairebé 200 m2, en co-
lor blanc i negre, pauta cromàtica 
naturalment corporativa i respecta-
da en aquesta delegació andorrana 
de l’empresa espanyola.

A tota la distribució de la planta 
baixa, el color negre predomina 
sobre un terra imitació pissarra de 

color gris. Les parets, en vinil negre, 
divideixen els diferents boxs d’ex-
traccions. A la sala d’espera s’hi ha 
col·locat un sostre acústic, per evi-
tar que els passos de la planta supe-
rior pertorbin l’espera. En aquesta 
planta es fan les extraccions als pa-
cients i les tasques pre-analítiques.

A la planta superior, on està instal-
lat el laboratori, les parets són de 
vidre fumat en les diferents separa- CONSTRUCTORA: Cevalls

>> Al mobiliari, la part del sobre, està realitzada en marbre negre de 3 cm >>> La planta superior és la que està destinada a la feina més concreta de 
laboratori



Industrials col·laboradors Laboratoris Echevarne

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

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

ELECTRICITAT - LAMPISTERIA - CALEFACCIÓ - CLIMATITZACIÓ
SEGURETAT CONTRA INCENDIS - GRUPS ELECTRÒGENS - DOMÒTICA

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
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Carrer Pobladó, 37 · Naus Cortés núm. 3 · AD500 Santa Coloma · Andorra  · Tel. 811 356 - Fax 863 398 · fito@andorra.ad
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M +376 332827  ·  T +376 855601
dado.emangroup@andorra.ad

Av. d’Enclar, 27 · AD500 Santa Coloma

F3C

IMMOBILIÀRIA · REAL ESTATE · IMMOBILIER · НЕДВИЖИМОСТЬ · INMOBILIARIA 

Llogues?

EXPERTS 
IMMOBILIARIS 
a Andorra

Lofts

Cases
BordesEstudis

Apartaments
GaratgesLocals

AV. JOAN MARTÍ, 105 · AD200 ENCAMP · info@finques3cases.com

815 333

Tenim clients 

nacionals e internacionals 

interessats en llogar



VATEL ANDORRA

INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT

Formant el futur
TEXT: REDACCIÓ  · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ

En un país com Andorra, on l’economia s’alimenta en la major part 
del turisme, la implantació de l’escola Vatel, la International Business 
School Hotel & Tourism Management, omple un buit important en el 
sector educatiu. El centre està situat a l’edifici Cubik de la parròquia 
d’Encamp, i ha estat dissenyat seguint les directrius de la corporació 
internacional a la qual representa i el tipus de formació que s’impartirà. 
Aquesta escola té un seguit de característiques que la diferencien de la 
resta de centres formatius, formarà a professionals d’un sector que a 
Andorra ocupa un ampli espectre de la massa laboral. El centre formarà 
als futurs directors d’hotel del país, però mantenint una vocació 
internacional, amb unes oportunitats laborals importants per als futurs 
alumnes. Vatel Andorra contribueix, des del sector privat, a fer front als 
grans reptes que encara el país, formant als futurs directius del sector 
de l’hoteleria andorrana.
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L’entorn creat per acollir l’Escola 
Vatel Andorra, està pensat per a 
què els alumnes centrin l’atenció 
en l’activitat de l’estudi i hi hagi 
poques distraccions visuals en els 
diferents espais en que està dividit 
el centre. Per al bon desenvolupa-
ment dels 3 anys d’estudis i l’any 
de pràctiques que inclou el pro-
grama, les classes son reduïdes, al 

voltant d’uns 25 alumnes. A la dis-
tribució de les classes, es prioritza 
el punt d’atenció en el formador 
i es facilita l’atenció des de qual-
sevol punt de l’espai. A més, s’han 
previst diferents panells mòbils 
per poder fer més d’una classe en 
un mateix espai, segons les neces-
sitats lectives que vagin sorgint. 

En la majoria del disseny de totes les 
zones de l’escola, les línies son pures 
i sense grans estridències visuals, el 
que li confereix calma i tranquil·litat 
als espais. 

Dos conceptes que s’encarreguen de 
trencar, amb les activitats lectives i 
el trànsit, els alumnes que han co-
mençat el curs acadèmic a l’escola.

El color blanc predomina en la ma-
joria dels murs i s’ha mantingut el 
blau a la major part dels terres, ja 
que es tracta del color emblemà-
tic de Vatel a nivell internacional. 
A banda d’aquests dos colors, que 
es podrien denominar com a cor-
poratius, per tot l’edifici s’esbrinen 
petits punts de color, en mobiliari i 
complements, per a trencar la mo-

>> Blau i blanc son els dos colors corporatius de les escoles Vatel a tot el món >>Les aules estan pensades per a grups reduïts d’entre 20 i 30 alumnes cadascun



notonia cromàtica blau/blanc. La 
presència de materials més naturals 
com la fusta, també dóna calidesa i 
trenca el camp de visió, passant a ser 
elements decoratius de l’escola. El 
mobiliari escollit pels responsables 
és modern i funcional, però sobretot 
pràctic donada la funció i l’ús que 
tindrà.

La International Business School 
Hotel & Tourism Management, està 

present a tot el món amb més de 35 
centres formatius en matèria d’hote-
leria i turisme al més alt nivell. Entre 
les apostes està la de comptar amb 
professors que són professionals en 
actiu del sector de l’hoteleria, del tu-
risme i de les finances. 

A més, compta amb col·laboradors, 
entre els quals figuren els més pres-
tigiosos grups hotelers a nivell mun-
dial, on els alumnes d’Andorra i de 

qualsevol dels centres, poden realit-
zar-hi les pràctiques, i qui sap si tam-
bé trobar el futur laboral en alguns 
d’aquests hotels. 

Aquesta escola està present als cinc 
continents, en ciutats on l’avant-
guarda hotelera és tendència en el 
sector a la resta del món.  

L’alumnat de Vatel Andorra tindrà 
la oportunitat de formar-se en un 

centre que té més de 30 anys d’ex-
periència en la formació de pro-
fessionals de la direcció hotelera i 
turística. Les estadístiques mostren 
un 97% d’alumnes que han iniciat la 
vida professional abans dels sis me-
sos posteriors a la finalització dels 
estudis en un centre Vatel. 
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PROJECTE: VATEL ANDORRA
GESTIÓ D’OBRA: DTG
CONSTRUCTORA: Endari

Disseny 
dinàmic i 
pràctic per 
l’estudi

>> El color dona tocs càlids en espais amplis i de línies pures >>Tot el mobiliari ha estat pensat per a donar un aire actual al centre, sense 
oblidar que ha de ser una eina pràctica i còmoda per l’estudi 



Gestió d’obra i empresa constructora Escola VATEL ANDORRA Industrials col·laboradors Escola VATEL ANDORRA

GESTIÓ D’OBRA DE 
L’ESCOLA VATEL ANDORRA

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

Carrer Engolasters, 6 · local 5
Edifici Cubik · AD200 Encamp
M. 321 713 · M. 338 094
T. 830 840  ·  F. 830 841
endari@andorra.ad

www.construccionsendari.com

Av. de Salou, 40
AD500 Andorra la Vella

T. +376 729 800

Des de 1952

Carrer Pobladó, 37 · Naus Cortés núm. 3 · AD500 Santa Coloma Andorra  · Tel. 811 356 - Fax 863 398 · fito@andorra.ad
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Hort de Godí - Edifici Marsal · Baixos, 3a · AD200 Encamp
Tel. 328386 · artiguix@andorra.ad

Fusteria Muntanyes

T 329 897
AV. PONT DE LA TOSCA  ·  BORDA MANDICÓ 2

AD700 ESCALDES-ENGORDANY  ·  fusteriamuntanyes@andorra.ad

Each Office is Independently Owned and Operated

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

Apreciat propietari,

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

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

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

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

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

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

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

 

Andorra Sotheby’s International Realty

Reserved to the extraordinary!!

Esteemed owner,

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

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

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

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

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

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

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

 

Andorra Sotheby’s International Realty

Reserved to the extraordinary!!
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La utilització de Gas Natural Liquat (GNL) a Andorra, fins 
no fa gaire era un debat sobre les possibilitats que podia 
tenir aquest carburant, i quina seria la quota de mercat 
que podria abastar. La societat andorrana Engas ha estat 
la primera en utilitzar GNL al Principat, i ho fa des d’una 
planta situada a l’entrada de la parròquia d’Encamp. 
Aquestes instal·lacions estan connectades i abasteixen 
exclusivament una empresa de fabricació d’asfalt per a la 
pavimentació. Les obres d’adequació realitzades han durat 
5 mesos. L’empresa explotadora espera obrir més mercat 
en sectors on el consum d’energia sigui molt elevat, com 
ara la indústria. Però àrees com l’hoteleria i el lleure també 
són susceptibles de ser uns clients potencials.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

ENGAS

Gas Natural a Andorra
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>>>En aquestes imatges es poden veure les diferents fases de les obres

>>>Les obres d’adaptació de la planta han durat cinc mesos, i principalment 
s’han hagut de canviar els cremadors que abans s’utilitzaven per gasoil. 

>>>S’han aprofitat moltes de les conduccions i de la infraestructura que ja existia en aquest punt 
d’emmagatzematge de la parròquia d’Encamp

144 l’adv INDÚSTRIA

El transport com a líquid es fa a una 
temperatura de -162 ºC. 

Un altre aspecte que fa que el GNL 
sigui una de les formes d’energia més 
atractives i adequades, és que és poc 
contaminant. L’alta relació d’hidrò-
gen-carboni d’aquest gas fa que sigui 
el combustible fòssil menys conta-
minant de tots. Quan crema en el 
moment de ser utilitzat com a força 
energètica, allibera molt poques im-
pureses, davant altres carburants com 
el gasoil o la gasolina. Els valors pel 
que fa a la comparació entre GNL i la 
resta de combustibles són realment 
importants, sent les emissions del 
gas natural molt més baixes, amb uns 

valors molt per darrera del gasoil, per 
exemple.

Actualment l’ús que se li està donant 
es limita a una sola indústria, i és que 
cal la instal·lació d’una cisterna fixa de 
distribució directa permanent per po-
der subministrar el GNL. 

Així doncs, un dels objectius comer-
cials més evidents sembla que és el 
sector de la indústria. Des de l’empresa 
explotadora es té molt clar que el perfil 
de client no és el ciutadà amb una llar 
unifamiliar. Sinó que és necessari un 
consum molt elevat per a poder acom-
plir el perfil idoni de client de GNL. Se-
rien indicats, a banda de la indústria, 

els grans complexos hotelers amb mol-
tes habitacions i, per tant, un consum 
molt elevat. 

Això és necessari per a què surti a 
compte una inversió d’aquest tipus ja 
que, si bé l’energia en sí és molt barata, 
cal pensar que el transport i les mesu-
res de seguretat ostenten la major part 
del gruix del pressupost. 

Un altre sector al que es pot destinar 
el GNL, seria el món del lleure i l’es-
port, com ara, complexos esportius on 
cal escalfar grans quantitats d’aigua, i 
també piscines o parcs temàtics. 

El GNL és el 
carburant fòssil 
menys contaminant 
que existeix

1 2 3 

6 7 8

4 

5 

Un dels avantatges del Gas Natu-
ral Liquat és el baix preu, comparat 
amb altres carburants, que tenen el 
seu origen en el petroli per exemple, 
el tractament és més barat. Els engi-
nyers responsables de tota l’adequa-
ció de les instal·lacions d’Encamp, 
per a què es pogués transportar GNL 
han explicat a L’Art de Viure, que la 
inversió més gran ha calgut fer-la en 
mesures de seguretat. 

Aquest recurs natural s’extreu i es 
transporta en forma líquida, ja que 
és la única manera de que sigui ren-
dible; es comprimeix fins a redu-
ir-lo sis-centes vegades: 1 m3 líquid 
de GNL equival a un volum en es-
tat gasós de 600 m3. És l’alternativa 
més viable de transport per a poder 
apropar-lo a llocs apartats o de difícil 
accés. 

ENGINYERIA: Ateci
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Els ajuts que es posen a disposició del sector tenen com a objectiu millorar la qualitat dels 
immobles existents i fomentar una nova construcció responsable amb l’entorn, a més de 
ser un dels instruments que faciliten l’ús de les energies renovables. Enguany, el Renova 
2016, presenta dues novetats importants: com ara les ajudes als tècnics que assessoren 
les obres i també es concedeix suport econòmic a la retirada de l’amiant. Amb tot, aquest 
pla precisa de la implicació directa del sector privat, que ha de prendre consciència de la 
importància de tenir un parc immobiliari exemplar en matèria energètica i de respecte al 
medi ambient. Aquesta filosofia es tradueix finalment en un estalvi econòmic que afecta al 
consumidor final, a més de permetre al responsable d’un projecte la inversió en altres punts 
de l’edificació.

Afortunadament, a Andorra ja són nombrosos els professionals del sector que cerquen 
en els seus treballs l’equilibri entre el disseny, la funcionalitat i l’entorn natural del Pirineu. 
La situació del país fa que el clima incideixi directament en l’estat i l’evolució dels edificis 
i les zones urbanes. Per això, conèixer i observar aquests processos permet anar incloent 
materials i procediments nous a l’hora de rehabilitar o construir.

Afortunadament a Andorra 
ja son nombrosos els 
professionals del sector que 
cerquen en els seus treballs 
l’equilibri entre, el disseny, 
la funcionalitat i l’entorn 
natural del Pirineu. 

Una eina com el Renova 2016, no passa desapercebuda a aquells 
professionals que desitgen poder avançar en la seva carrera, de 
manera que el respecte a l’entorn i una construcció sostenible, 
formin part de la seva carta de presentació.

TEXT: REDACCIÓ

Edificació i 
sostenibilitat

Renova2016
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La climatologia pot ser considerada l’enemic a batre quan provoca desgast i pèrdues 
en una construcció. Aquest és un dels motius pels quals és important no perdre de 
vista mai la seva influència a l’hora de plantejar una construcció o una remodelació. 
Per poder garantir una edificació en sintonia amb les noves directrius en matèria 
de sostenibilitat i respecte al medi, el que es coneix com Green Building, l’elecció 
dels materials que s’utilitzaran es pot convertir en el 70% de l’èxit d’una obra. El 
sentit comú és vital  a l’hora de la tria com ho són els nous procediments indicats per 
garantir resultats òptims, com per exemple en aspectes com l’aïllament. Hi ha tot un 
ventall de materials aptes i idonis per cada part d’una edificació, i si a priori el cost 
pot plantejar dubtes, l’ús finalment fa baixar de forma considerable l’import de les 
factures que ha de satisfer el consumidor. Manipular amb astúcia la matèria prima 
que tenim a l’abast aportarà beneficis a curt i llarg termini.

En l’entorn de la construcció 
convencional hi ha tot un seguit de 
materials utilitzats amb un alt cost 
ambiental. Des de l’extracció, el 
transport, i també quan esdevenen un 
residu, suposen un esforç econòmic 
important, a més d’una agressió a 
l’entorn. D’altra banda, la indústria 
química afegeix tot un seguit de 

substàncies a aquests materials, 
que si bé els fan més productius, 

també provoquen danys 
al medi, en ocasions 

irreparables. A 
més de triar els 

materials més 
adequats, 

t a m b é 

cal tenir en compte la zona i el clima 
de la ubicació de l’edifici en qüestió, 
per tal de construir seguint els criteris 
d’un disseny bioclimàtic. Aquest 
criteri es basa principalment en tenir 
en compte la geografia i el clima, per 
tal d’obtenir un confort a l’interior de 
l’espai, sense necessitat d’una despesa 
energètica elevada. Els materials 
aïllants, per exemple, impedeixen la 
fugida de calor i l’entrada de fred, i en 
un indret com Andorra, aquest és un 
dels factors a tenir més en compte en 
l’elecció del producte i en la tècnica 
que s’utilitzarà per instal·lar-lo. En el 
cas del Principat, s’ha d’apostar per 
materials amb un origen proper i en 
una quantitat controlada d’utilització. 

També s’ha de pensar en la vida útil de 
l’edificació i que en el moment en què 
es converteixi en residu aquest ha de 
ser el més inofensiu possible. Al costat 
de la taula on situaríem els productes 
i materials menys indicats es troben 
per exemple: el ferro, que altera el 
camp magnètic natural; l’alumini, amb 
costos ambientals i energètics elevats; 
el coure, utilitzat en conduccions 
d’aigua i que pot produir òxids tòxics; 
el ciment, que s’hauria de fer servir 
amb moderació perquè tot i comptar 
amb unes característiques tècniques 
bones, les biòtiques son molt pobres; 
l’asfalt, present en pintures, làmines 
i impermeabilitzants; el formaldehid, 
en adhesius, laques i aglomerats; 
el lindà, un protector de la fusta; el 
fenol, present en resines, colorants 
i desinfectants; el pentaclorofenol, 
també un protector de la fusta; el 
quitrà; el toluè, producte que podem 
trobar a les pintures; el clorur de vinil 
o P.V.C. Tots aquests materials, tractats 
o no, suposen la base de la construcció 
convencional seguida fins el moment 
arreu del planeta, però el canvi climàtic 
i la lluita contra rellotge per disminuir 
els impactes que aquest provoca 
en l’entorn, han capgirat el mercat 

Material sostenible
Renova 2016

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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i l’han obligat a trobar alternatives 
econòmiques i ambientals viables. No 
s’ha de perdre de vista que no només 
és l’entorn el que es veu agredit per una 
mala praxi en l’edificació. L’ésser humà 
també és una víctima dels efectes 
nocius d’algunes substàncies presents 
a les nostres llars. Per tant, la salut de 
les persones es pot veure seriosament 
afectada per l’ús o l’abús d’alguns 
materials a priori econòmics, però d’un 
alt cost sanitari.

Així doncs, cal fer servir els materials 
que es consideren més adequats en la 
filosofia Green Building. Bàsicament, 
seran d’origen local i de baix cost 
energètic i, sobretot, procurant que 
continguin característiques biòtiques, 
és a dir: naturals i poc elaborats, 
saludables i lliures de toxicitat i/o 
radioactivitat, perdurables, reciclables, 
reutilitzables o biodegradables. També 
és important que siguin transpirables 
i no acumulin humitats, que poden 
interferir en el bon estat del producte, 
alhora que afecten a la salut dels 
usuaris. En aquest sentit, han de ser 
higroscòpics. Cal que siguin capaços 
d’absorbir, retenir i tornar a evaporar la 
humitat del medi.

La llista de materials que acumulen 
una o diverses de les característiques 
positives necessàries és molt llarga, 
però aquests serien els més coneguts 
i utilitzats: la fusta, sempre que estigui 
lliure de tractaments tòxics i amb una 
procedència forestal sostenible. A 
l’actualitat es fabrica fusteria de fusta 
perfectament impermeable i a 
preus molt competitius. Amb 

l’aplicació de productes de porus obert 
es redueix el manteniment i augmenta 
la vida útil. La fusta utilitzada 
ecològicament té unes característiques 
tècniques i biològiques excepcionals: 
calor, vitalitat, olor agradable, 
resistent, elàstica, lleugera, molt 
poca conductivitat, aïllant tèrmic i 
acústic, permeable a la radiació de 
la terra i no es carrega d’electricitat. 
Altres opcions, com el guix i la calç 
naturals, tenen aplicacions diverses i 
biòticament acceptables. En aquests 
sentit, s’han de descartar els substituts 
sintètics. Sempre i quan la cocció es 
faci per sota els 950 ºC, el fang és un 
dels materials idonis per fer totxos, 
teules, blocs, lloses i revestiments. 
El bioformigó, fabricat amb ciments 
de categoria A1 i de baix contingut en 
escòries, seria una bona alternativa. Pel 
que fa als aïllants, la llana de vidre s’ha 
d’utilitzar amb precaució ja que és poc 
permeable a les radiacions naturals. 
En aquest apartat, l’arlita és un mineral 
amb qualitats excel·lents com aïllant 
tèrmic i acústic, com ara el suro 
aglomerat, de baixa conductivitat. 
Altres materials que cal incloure 
a la llista són: el vidre i la 
pedra. I pel que fa a les 
pintures minerals al 
silicat, són les més 
a d e q u a d e s 
p e r q u è 

permeten que un habitatge respiri, a 
més de ser duradores i de neteja fàcil. 
Per protegir la fusta es poden utilitzar 
les sals de bòrax, que mantindran 
allunyats als insectes i els fongs. Per 
les conduccions d’aigua o electricitat el 
més correcte és fer servir polipropilè, 
polibutè i polietilè, tots ells plàstics no 
clorats, i la millor alternativa al P.V.C.

El mercat porta cada vegada més 
novetats en quant a materials per a   
la construcció, ja que el sector està 
en evolució constant i adaptació a la 
nova tendència global de protecció 
del planeta i lluita contra el canvi 
climàtic. 

La millor finestra del mercat
Foam inside Tèrmica EstéticaSegura FuncionalSeguretat RC2

Fred a casa teva? 
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Les finestres i portes de SIEP, estan elaborades des d’un inici 
amb la finalitat d’obtenir  un estancament del 100%. Aquesta 

característica permet un aïllament, que es traduirà en un 
estalvi energètic important.

Aïllar i estalviar
SIEP, aporta una 
garantia d’estalvi 
amb la instal·lació 
dels seus 
tancaments

Renova 2016

Aconseguir un consum responsable 
en matèria de climatització, calefacció 
i electricitat, passa per tenir uns tan-
caments que assegurin l’estanquitat 
de la llar. 

El disseny de les finestres i portes de 
SIEP, garanteix que no entri fred o ca-
lor de l’exterior, i que l’escalfor gene-
rada a l’interior d’una estança, tam-
poc s’escapi. És un principi senzill, 
però bàsic per a poder assegurar un 
consum sostenible d’energia. 

Aquest objectiu està en la llavor de la 
fabricació dels tancaments de SIEP. 
Aquests son aptes, tant per la nova 
construcció com per les renovacions. 
Així, confiant en aquests professionals 
és pot tenir garantit l’accés als finan-
çaments  que en matèria de tanca-
ments, façanes i altres aspectes d’una 
reforma, estan contemplats dins el 
pla renova 2016.

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

www.siepandorra.com

ALUMINI PVC MIXTA (Fusta-Alumini)

Les finestres 
més eficients

MÍNIM CONSUM, MÀXIM CONFORT
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El confort i el benestar dins un immoble, sigui el lloc de treball o la llar, no han d’estar enfrontats a 
la filosofia ecològica en l’edificació, ni imposar-se criteris d’estalvi econòmic de poc sentit comú. La 
comoditat no està oposada amb el consum responsable i el consum d’energies renovables. De fet, és 
més aviat al contrari, ja que decidir-se per una opció que a priori pot semblar econòmicament més 
elevada, pot aportar beneficis tant econòmics com de benestar personal en el futur. 

Els professionals que treballen els aspectes de la climatització  ho saben, per això les solucions que 
cada vegada s’apliquen més, tant en nova construcció com en la renovació d’habitatges, tendeixen a 
la implantació de propostes de tall més ecològic i sostenible. El Renova 2016 contempla entre els seus 
ajuts,els que tenen a veure amb les millores que es poden realitzar en matèria de climatització, en nova 
construcció i en les remodelacions.

Abans de la instal·lació d’un sistema de 
climatització cal observar la infraestruc-
tura i com s’ha construït l’edifici. So-
bretot el tipus i els materials que s’han 
implantat en matèria d’aïllament. Siguin 
les façanes, les finestres o les portes, la 
fugida de calor i l’entrada d’aire fred han 
d’estar controlats, per tal de no malgas-
tar recursos en la instal·lació que després 
encara perdrem en la utilització posteri-
or. El Centre Andorra Sostenible, depen-
dent del Ministeri de Medi Ambient del 
Govern d’Andorra, és un punt on es pot 
obtenir tota la informació necessària i el 
suport per conèixer tots els aspectes so-
bre la climatologia a la feina i a casa.

Conèixer l’entorn en el que s’ha de realit-
zar la instal·lació d’una climatització de-
terminarà el tipus que finalment s’utilit-
zarà. La temperatura ideal d’una estança 
d’una llar particular, potser no és la més 
indicada en un lloc de treball, per tant, 
cal tenir sempre en compte la destina-
ció que tindrà el sistema a utilitzar. Això 
pot modificar, a més de la temperatura, 
el tipus de procediment i maquinària. 
El que sí és comú en ambdós casos, és 
que no s’ha de perdre mai com a objectiu 
principal que a més de la temperatura de 
confort, la qualitat de l’aire és igual d’im-
portant. 

Segons la informació facilitada des del 
Centre Andorra Sostenible, en una cli-
matització l’aspecte de la temperatura 
variarà com hem dit, segons la finalitat 
i qui ocupi l’estança. No totes les perso-
nes tenen la mateixa sensibilitat al fred i 
la calor, per tant, en aquest sentit cal-
drà tenir en compte aquest fet, en 
la mesura del possible. Hi ha 

individus més sedentaris i d’altres més 
actius, i també diferents tipus de tasques 
que poden fer que variï. Segons el Centre 
Andorra Sostenible, la temperatura mit-
jana als comerços del país tant a l’hivern, 
com a l’estiu, era de 21 ºC. Però en alguns 
casos aquest valor era molt superior, 
incrementant així de manera desmesu-
rada el consum energètic. Per cada grau 
de més o de menys que es varia el valor 
recomanat, s’incrementa la factura de la 
llum entre un 6% i un 8%. Tenir en fun-
cionament els aparells de climatització, 
tant calefaccions com aire fred, sense 
abusar, redueix el cost econòmic. 

L’elecció de sistemes més econòmics a 
llarg termini pot ocasionar un esforç ini-
cial d’inversió, però per això existeix una 
eina com el pla Renova 2016, que con-
templa ajuts en les noves instal·lacions 
o remodelacions  d’aquest tipus de siste-
mes. Els més adequats presents al mer-
cat són: les bombes de calor o els radia-
dors. Els menys aconsellables serien els 
radiadors elèctrics.

Per contribuir a l’eficiència energètica 
quan el que volem és aconseguir una 
temperatura agradable, ja sigui a casa, 
o al lloc de treball, hi ha accions que 
ens poden ser de gran ajuda.

El manteniment i 
la neteja dels 
aparells és 
vital, per 

assegurar que no hi hagi pèrdues 
innecessàries o filtracions. Aquestes 
podrien entorpir el bon rendiment dels 
sistemes i també podrien malmetre la 
bona qualitat de l’aire que es respira, 
el qual ocasionaria problemes de salut 
als usuaris. Els termòstats són un dels 
components que cal ajustar regularment 
a la temperatura recomanada. Durant 
l’any, l’escalfor natural proporcionada pel 
Sol s’ha de saber aprofitar amb accions 
com ara, la pujada de les persianes a 
l’hivern, i realitzant l’acció a la inversa 
a l’estiu per impedir que s’escalfi més 
l’espai. Les corrents d’aire també poden 
ser uns bons aliats, proporcionant 
frescor i contribuint a la renovació de 
l’aire. Uns deu minuts al dia de finestres 
obertes és un bon costum a seguir.

L’estalvi a la factura es pot assegurar 
també amb el tancament de 
portes i finestres, que 
contribuirà a disminuir 
en un 20 o un 40% 
la factura de la 
llum.

Climatització i benestar
Renova 2016
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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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En les actuacions considerades protegides i que, per tant, tenen cabuda dins d’aquelles millores amb 
dret a subvenció del Renova 2016, s’inclouen totes aquelles que tenen a veure amb la utilització de 
renovables com alternativa energètica. Però hi ha certs aspectes a tenir en compte a l’hora de cedir 
un ajut o no, i hi ha especificacions que el text del pla descriu àmpliament. S’hi diferencien clarament 
les actuacions susceptibles de rebre un ajut, en el cas que sigui un edifici ja construït o una obra de 
nova edificació. Totes les accepcions estan contemplades per facilitar la tasca dels propietaris, els 
arquitectes, els enginyers i els tècnics, que han de portar a terme els treballs corresponents.

Les renovables al 
Renova 2016  

La transformació de 
l’energia solar en elèctrica 
suposa una manera 
«neta» d’obtenir 
energia de qualitat i 
en quantitat

comparació amb la resta d’energies 
convencionals. D’altra banda, i pel 
que fa a l’escalfament de grans 
quantitats d’aigua, com l’ACS, les 
piscines i, en ocasions, per a la 
calefacció mitjançant terra radiant 
o aire calent, la millor alternativa és 
l’energia solar tèrmica.

La transformació de l’energia solar 
en elèctrica suposa una manera 
«neta» d’obtenir energia de qualitat i 
en quantitat. Aquesta transformació 
fotovoltaica és una opció competitiva 
per l’electrificació d’indrets que són 
lluny de la xarxa convencional. Aquest 
seria el cas de nuclis rurals, granges, 
enllumenat públic, senyalitzacions; i 
el rec de conreus. En nuclis urbans, 
els panells fotovoltaics es poden 
integrar a les cobertes i a les façanes 
dels edificis. L’energia elèctrica que 
s’obté normalment la ven la mateixa 
companyia elèctrica, el que fa que la 
seva col·locació es converteixi en una 
bona inversió. Les grans companyies 
elèctriques s’han posat al dia amb 
les renovables i la majoria també les 
comercialitza.

Per la instal·lació d’aquests panells 
cal tenir en compte diversos 
aspectes, com ara l’orientació, la 
inclinació, si en algun moment poden 
tenir ombra; i la integració, si és de 
peu o a terra.

Un altre mitjà per obtenir energia és la 
geotèrmia. La calefacció geotèrmica 
és una varietat del sistema que es 
coneix com a bomba de calor. El 
principi bàsic és el de transportar la 
calor d’un lloc a un altre. La bomba 
geotèrmica captura la calor de 
l’exterior i la transporta a l’interior. 
La manera més aconsellable de fer-
ho és a través d’una sonda clavada al 
terreny. La temperatura es conserva 
constant durant el transcurs d’un 
any a una profunditat d’entre 10 
i 20 metres. Per cada metre de 
profunditat pot augmentar uns 3 °C.

Es poden tenir instal·lacions a 
diferents potències, segons el tipus 
de generador: calefacció per mur 
radiant, a terra o per ACS.

Renova 2016

Hi ha diferents tipus d’energies que 
es poden aprofitar per fer funcionar 
els diferents aparells dels que disposa 
una llar, i totes les considerades 
renovables afavoreixen el respecte al 
medi ambient a més de l’estalvi.

Les instal·lacions de biomassa, amb 
algunes accepcions, hi figuren entre 
elles. Aquesta energia procedeix de 
l’aprofitament de la matèria orgànica 
animal i vegetal, o dels residus 
agroindustrials. Totes aquestes 
matèries, després de ser assecades, 
es cremen en calderes diferents de 
les convencionals. També es poden 
fer servir les restes de la indústria 
de la fusta, papereres, o aquelles 
que tinguin residus com la closca de 
l’ametlla. La de la biomassa, és una 
energia coneguda per ser utilitzada 

principalment per la producció 
d’aigua calenta sanitària (ACS) i per 
la calefacció.

Un altre tipus d’energia, que figura 
entre les conegudes com a renovables, 
és l’eòlica. En aquest sentit, cal dir 
que es poden obtenir produccions 
petites d’energia elèctrica mitjançant 
la instal·lació de petits molins de 
vent en una casa unifamiliar, per 
exemple. Però després existeixen 
els aerogeneradors gegants, que 
s’agrupen en conjunts formant un 
parc eòlic. Aquest es connecta a la 
xarxa elèctrica i pot alimentar grans 
zones urbanes.

Una altra energia renovable és 
la solar, que juntament amb les 
anteriors és una de les més populars 
i esteses. Com el seu nom ens indica, 
s’obté directament del Sol, i es pot 
fer de dues maneres: la captació 
activa o la passiva. L’activa es realitza 
mitjançant panells captadors que 
transformen els rajos del Sol en 
energia tèrmica o energia elèctrica. 
El que coneixem com fotovoltaica.

Pel subministrament d’aigua 
calenta, els panells solars són el 
mitjà més econòmic. Amb pocs 
metres quadrats per família, es 
pot garantir un subministrament 
abundant i un estalvi important, en 
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Les necessitats actuals en matèria de calefacció i refrigeració passen no només per escalfar o refredar 
l’ambient a la temperatura desitjada, sinó que també s’exigeix als professionals del sector ajustar-se a una 
filosofia energètica respectuosa i eficient. La multinacional Zehnder es mou dins aquests paràmetres. Aquesta 
firma proposa un ampli ventall de possibilitats per la calefacció de la llar, que van des de radiadors de disseny 
fins a bombes de calor amb unitat de ventilació integrada, a més de terres i sostres radiants. El sistemes de 
ventilació i les instal·lacions de refrigeració també són altres propostes de Zehnder, que de manera constant 
sacseja el mercat amb noves alternatives que tenen en comú la satisfacció final dels clients que han confiat en 
la marca.

Des de Zehnder, saben que una instal-
lació de climatització, no ha de simple-
ment complir la funció pragmàtica per la 
qual ha estat creada. No és suficient amb 
donar calor o fred segons les necessitats 
d’un espai. La marca té molt clar que la 
solució passa per un sistema integral i 
energèticament eficient. Els avantatges 
que ofereix la firma en aquest aspecte la 
fan adequada per obres de nova cons-
trucció, així com per a la renovació d’edi-
ficis que necessitin d’una actualització en 
els sistemes de climatització. 

Així doncs, a Zehnder ens trobarem amb 
radiadors per banys i sales d’estar de 
disseny, adaptant-se a qualsevol requeri-
ment estètic, i també radiadors adaptats a 
sistemes de calefacció moderns. Des de la 
firma es té molt en compte l’aspecte estè-
tic dels elements i compten amb un equip 
de disseny preocupat per donar als radi-
adors i als tovallolers de bany un aspecte 
actual i modern adaptat, sense perdre de 
vista la funcionalitat.

La proposta que presenta Zehnder per a 
sostres radiants és interessant. En aquest 
sentit, els sistemes de calefacció i refrige-
ració, són una proposta energètica eficaç 
pel que fa a eficiència, sense perdre de 
vista la confortabilitat resultant del funci-
onament. Gràcies al principi de radiació 

de la calor, es genera un ambient interior 
exempt de corrents, on la sensació tèr-
mica està per sobre de la temperatura 
ambiental. Aquest efecte permet estalvi-
ar fins a un 40% d’energia, si es compara 
amb altres sistemes existents. 

En matèria de ventilació l’aposta de 
Zehnder se centra en aportar sistemes 
confortables d’interior, amb recuperació 
de calor, per habitatges unifamiliars i edi-
ficis. A més, disposa de la particularitat 
de filtrar les substàncies nocives de l’aire. 
Això permet obtenir un aire d’una quali-
tat garantida, a més de a la temperatura 
desitjada. 

Zehnder és sens dubte una de les princi-
pals firmes del món en matèria de cale-
facció, refrigeració i ventilació que actu-
alment hi ha al mercat, amb propostes 
de reconeguda qualitat i amb un interès 
demostrable pel que fa al consum res-
ponsable d’energia. 

Molts dels seus productes han obtingut 
premis internacionals que han reconegut 
la dedicació de la marca a la investigació 
de sistemes nous que tenen a veure amb 
la climatització de la llar. Alhora, en les 
seves mateixes instal·lacions de fabrica-
ció també procura aplicar les normatives 
de consum energètic eficient.

Energia 
eficient

Renova 2016
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La coberta d’una construcció és l’element que suporta més agressions de 
l’exterior, sobretot les que tenen origen tèrmic i de les radiacions solars. El Pla 
Renova 2016, contempla entre els ajuts econòmics els que tenen a veure amb 
les millores a les façanes, els patis i les cobertes. Mantenir un immoble protegit 
dels elements és el primer pas per aconseguir una construcció energèticament 
responsable i sostenible. L’aïllament a la coberta es pot fer per dues parts: 
l’interior i l’exterior. Hi ha avantatges i inconvenients en qualsevol de les 
dues opcions que triem per una intervenció. Però actualment, els progressos 
realitzats al ram faciliten molt la feina dels professionals del sector. 

Hi ha dos motius pels quals s’ha d’in-
tervenir en la coberta malmesa d’un 
edifici: la manca d’aïllament tèrmic i 
les goteres i humitats aparegudes en 
deteriorar-se o trencar-se la imperme-
abilització de l’immoble en qüestió. Per 
intervenir en aquesta part tant impor-
tant de l’edifici en primer lloc cal te-
nir-ne en compte les característiques, 
ja que totes les cobertes no poden ser 
tractades de la mateixa manera. Tenim 
dues classes, les de coberta plana i les 
de coberta inclinada. 

A les cobertes planes, la feina a fer és 
més senzilla i el resultat a nivell d’aï-
llament tèrmic més efectiu. En aquest 
cas, la col·locació de l’aïllant es fa a 
l’exterior de la mateixa i, per tant, les 
tasques son senzilles de dur a ter-
me. Tot això implica una millora de la 
protecció de la làmina d’impermea-
bilització. Aquest és el material que 
pateix més els canvis de temperatura, 
l’aigua i el vent, tot això li provoca un 
envelliment accelerat. Del bon estat 
del mateix també depèn la reducció 

de les condensacions intersticials, que 
elimina les taques d’humitat a la cara 
interior del forjat.

Cal dir que, a més de la forma, les co-
bertes també poden ser ventilades i 
no ventilades, i que en aquest sentit és 
preferible que la coberta sigui ventila-
da, ja que ajuda a eliminar els guanys 
tèrmics del terra a la cambra d’aire si-
tuada a l’acabat de la coberta i el forjat. 
Un exemple d’aquest tipus de coberta 
seria el que es troba als edificis de la 
zona de l’eixample a la ciutat de Barce-
lona. Serien unes plaques d’Onduline 
sota les teules.

L’altre tipus de  coberta, la inclinada, és 
la que presenta més problemes a l’hora 
de ser intervinguda. Aquesta acció es 
pot fer des de l’exterior, procedint a re-
tirar prèviament les diferents parts de 
l’estructura com ara: pissarra, teules, 
etcètera. Però el més freqüent és fer 
la intervenció de la coberta des de l’in-
terior, des de la cambra d’aire, per col-
locar el producte aïllant. Aquesta seria 
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Cobertes sostenibles

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

la solució adequada. També es pot instal·lar 
l’aïllant en plaques d’acabat fixades al forjat 
interior o al cel ras.

Aconseguir fer front als inconvenients als 
quals s’enfronten les cobertes s’ha d’enca-
rar sense perdre de vista que la decisió pre-
sa pel que fa a la intervenció de la coberta 
serà clau per convertir tot l’edifici en una 
construcció energèticament responsable i 
sostenible.

De les decisions que prenem en les diferents 
fases de la intervenció dependrà l’eficàcia de 
la coberta que escollim.

Una característica de la coberta que la fa un 
element sostenible i un component d’es-
talvi energètic, és la presència de plaques 
de captació d’energia solar. Mantenir un 
immoble dins uns valors concrets implica 
contemplar la possibilitat d’obtenir l’energia 
des de la mateixa estructura, i les plaques 

solars ho permeten des de la part superior 
i les façanes. 

La col·locació es pot realitzar tant a les co-
bertes planes com en les inclinades. A més, 
una instal·lació intel·ligent d’aquests siste-
mes passa per fer-ho com un complement 
del sistema de calefacció que s’ha col·locat 
a l’edifici. D’aquesta manera, es pot arribar a 
obtenir el 100% de l’aigua calenta sanitària i 
un 70% de la calefacció.

Edif. Escardill · Ctra. La Comella · Magatzem 1 · M: 339 759 · T: 868 884 · F: 865 284 · AD500 ANDORRA LA VELLA · (Principat d’Andorra)

l Aïllaments tèrmics  l Col·locació de pissarra  l Col·locació de baixants  l Tot tipus de cobertes
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CLAVADORA A PÓLVORA P560
Clavat sobre acer

LA CLAVADORA A 
PÓLVORA P560
COBERTES, RECOBRIMENTS 
METÀL·LICS, FORJAT 
COL·LABORANT I CONNECTORS

LA CLAVADORA P560 ESTÀ 
DESENVOLUPADA ESPECIALMENT 
PER A CLAVAT SOBRE ACER.

 
Amb una potència de 520 J d’impacte 
i la regulació mitjançant càrregues 
calibre 16 de potències blau, vermell 
i negre, la P560 possibilita el clavat 
sobre acer de diferents materials com 
cobertes, recobriments de façana, 
forjats col·laborants, connectors en forjat 
TecnariaTM, engraellats o TramexTM.

XAPES DE FORJAT
COL·LABORANT

És la solució constructiva idònia per a les obres que 
requereixen  les màximes prestacions tècniques 

i mecàniques, junt amb una execució rápida i 
garanties.

PER A COBERTES I FAÇANES 
Hiansa ofereix una varietat de productes de xapa conformada i 
panells sandvitx d’aplicació en façanes i cobertes, amb la finalitat 
d’assolir els requeriments d’aïllament tèrmic, acústic i de reacció.

HIANSA, LÍDER EN PERFILS D’ACER 
CONFORMAT I PANELLS SANDVITX

El passat dia 6 d’octubre, BELLACER va organitzar una 
Jornada Tècnica/comercial destinada principalment 
a Arquitectes, Estructuristes i Constructors del país, 
en la qual es va parlar de temes de moltíssim interès 
relacionats amb projectes de construcció a Andorra. 
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1a Jornada Tècnica

Gràcies a la gran feina
dels nostres col·laboradors 
i a l’assistència dels 
professionals dels 
sector, la jornada va 
ser un èxit!!!

Els companys de SPIT, ens van fer una 
presentació magnífica de la gamma 
d’ancoratges antisísmics Xtrem, 
ancoratges d’aïllament i fixació directa en 
estructures metàl·liques.

Després de fer un coffebreak, va ser el 
torn de l’empresa germana del grup, 
HIANSA. Els tècnics de l’empresa ens 
van fer una presentació molt completa 
i interessant sobre solucions tècniques 
de càlcul mecànic de perfil i panell per 
a façanes i cobertes. També ens van 
parlar del càlcul per a forjat col·laborant, 
de l’aplicació del panell per a façanes 
arquitectòniques i de temes com 
aïllament tèrmic, sistemes de ventilació, 
segellat i solució de problemes de 
condensació.
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Probablement, el terra sigui la part de l’edificació que més desgast 
pateixi i, per tant, requereixi més atenció , i en ocasions pressupost, 
des de la instal·lació, sigui quin sigui el material escollit. Sobretot 
si es tracta del sòl d’un espai de treball, on el trànsit de gent 
sigui important. Hi ha molts materials al mercat, específics per a 
superfícies de treball sofertes, però pocs que a més de resistència 
tinguin en el seu origen un altre material d’ús completament 
diferent. És el cas de les moquetes d’Interface, de butiral de polivinil 
o PVB, fabricades a partir d'un component que, integrat en el 
laminat dels vidres dels cotxes impedeix que aquests es trenquin al 
menor impacte a la lluna. Aquesta empresa, nascuda a l’any 1973,  
s’ha compromès amb el medi ambient, prioritzant les investigacions 
en el camí de la reducció al 0% de l’ús de materials no reciclats.  Una 
frontera cada cop més propera, vistes les darreres propostes que 
presenta dins el sector de la pavimentació.
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Reciclatge intel·ligent 

El PVB, és una 
alternativa, 
sostenible, pràctica i 
duradora en qualsevol 
terra que es decideixi 
instal·lar

Les moquetes de butiral de polivinil o PVB, 
són terres modulars que intenten combi-
nar l’ús pràctic del terra i la resistència del 
material, amb la llibertat de disseny que 
ofereix aquest material a l’hora de crear 
noves versions. 

El procés de fabricació comença a la plan-
ta de reciclatge dels vidres dels vehicles, 
on aquests s’envien després de ser subs-
tituits. Allà es separen els fragments del 
PVB del vidre i es netegen. Acte seguit, es 
procedeix al refinament del material per 
obtenir una dispersió que s’utilitzarà per 
fabricar un compost de suport de la capa 
intermèdia, que s’aplica a la lloseta de 
paviment tèxtil.  Aquestes llosetes estan 
fabricades en diferents capes, des de la 
coberta de suport, passant pel teixit es-
tabilitzant de vidre, el compost de suport, 
la capa intermèdia de làtex sintètic i, final-
ment, el de la part aèria. 

La substitució del làtex convencional, 
necessari en la capa intermèdia d’una 
lloseta, pel PVB, disminueix en un 80% 
la petjada de carboni. Aquest material 
és el que impedeix que esclati la lluna 
d’un vehicle, i es calcula que anualment 
entre un 5 i un 6% dels mil milions de 
vehicles que hi ha al món canviarà el pa-
rabrisa del cotxe. Des dels organismes 
internacionals responsables de les inici-
atives més sostenibles a nivell de cons-
trucció, s’està impulsant la utilització del 
PVB per a la creació d’altres materials. 

El PVB té una toxicitat gaire bé nul·la, és 
resistent a la tensió i la corrosió, és al-
tament adherent. L’impacte ambiental 
d’una lloseta es troba sobretot en els ma-
terials que s’utilitzen per poder fabricar la 
capa intermèdia, normalment de làtex,  i 
el fil superior. Un dels progressos en cer-
tes propostes de paviment és l'eliminació 
de la capa intermèdia, precisament de 
làtex, al substituirla pel PVB en algunes 
de les propostes de moqueta que hi ha 
al mercat.

Amb la utilització per part d’Interface 
del PVB, s’acompleixen els requisits que 
poden donar l'etiqueta de sostenible 
a un material, i és que amb el seu ús es 
substitueix cada vegada més la utilitza-
ció de matèries primeres per productes 
reciclats. 

La moqueta modular amb PVB ofereix 
moltes possibilitats de disseny, a més 
de ser un bon complement en un pro-
jecte on l’acústica sigui important. Són 
confortables i suaus al contacte directe 
amb els peus, el que les converteix en 
una alternativa molt versàtil en diferents 
projectes de nova construcció o de re-
modelació. Ofereix possibilitats infinites 
en els àmbits en que es vulgui utilitzar, 
sent especialment adequada per les 
grans superfícies on hi passen quanti-
tats importants de persones. Es tracta 
d’una alternativa, sostenible, pràctica i 
duradora en qualsevol terra que es de-
cideixi instal·lar.

PVB RECICLAT

Compost usat per laminar les llunes de cotxes i els vidres d’edificis 
• No és tòxic • Presenta una bona resistència de tensió • És 
molt adherent • Es calcula que hi ha disponible 1 milió de tones 
mètriques de material reciclable a tot el món • No és corrosiu

DADES SOBRE EL PVB

 
Substitució de vidres // 

El vidre s’envia a unes instal·lacions 
de reciclatge // Es separen els fragments 

de PVB // Es neteja el PVB reciclat // Es refina el 
PVB per obtenir una dispersió // La dispersió s’empra 

per a fabricar el compost de suport de la capa intermèdia  
//  S’aplica la capa intermèdia a la lloseta de paviment tèxtil

Avda. d'Enclar, 27
Santa Coloma AD500 Andorra la Vella 

Tel. 721300 - 805920 ·  Fax. 721301
email. msgrup@msgrup.ad

Empresa representant per a Andorra:

NOVA
ADREÇA
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Les necessitats energètiques d’un elevador per poder 
funcionar són importants, però les aspiracions de consum 
responsable per part de fabricants, constructors i usuaris 

comencen a pesar, i el  mercat ja té ascensors que en 
consum o fabricació poden portar l’etiqueta d’ecològics.

Els arquitectes dissenyen edificis eficients des del punt de 
vista energètic i l’administració pública, amb instruments 

com el Renova 2016, potencia i incentiva la construcció 
sostenible i responsable amb el medi ambient. Algunes 

de les grans cases de fabricació d’ascensors del món 
ja han pres nota d’aquesta exigència social, i des de la 

fabricació dels ginys, practica un funcionament on l’estalvi 
d’energia arriba amb la utilització, per exemple, de plaques 

fotovoltaiques. Aquesta és alguna de les característiques 
que diferencien a uns fabricants d’altres, però n’hi ha més.

Elevar-se 
ecològicament

Al sector dels ascensors, els 
enginyers han posat esment en 
cercar maneres de poder completar 
la funció mecànica que se li exigeix 
a l’elevador, reduint de manera 
important l’energia consumida. 
Es tracta d’una maquinària que 
requereix molta electricitat per 
poder funcionar amb efectivitat 
i de manera ininterrompuda. Els 
fabricants sovint es troben amb 
clients que els plantegen dubtes 
sobre el consum d’energia necessària 
pel funcionament d’aquests aparells, i 
aquest aspecte comença a tenir molta 
importància a l’hora de decidir-se per 
una o altra marca. No es tracta només 
que l’estalvi energètic és una pràctica 
sostenible, és que a més redueix 
de manera important la factura de 
l’electricitat. I el funcionament de 
l’ascensor té un pes important en 
el còmput global del consum d’un 
edifici. 
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OTIS LLISET SLU
Conjunt  Prat Condal  - Cami Ral, 19 - AD500  Andorra la Vella – Santa Coloma -  864 600  -  otis.andorra@utc.com · www.otis.com

Plug&Go
Nomès endollar

G N2TM Switch

Facilitat d'instal·lació
La instal·lació només requereix una presa de corrent monofàsica 
de 220 V, com si fos un electrodomèstic, no cal una instal·lació 
elèctrica específica. I només necessita 500 W de potència per al 
funcionament, menys que un microones.

Funciona en cas de tall elèctric
En cas de tall de corrent l'OTIS Gen2 Switch continua funcio-
nant normalment, gràcies a un sistema d’acumuladors, amb 
el qual es garanteix la mobilitat de tots els usuaris, el que és 
especialment important en cas d'usuaris discapacitats o amb 
mobilitat reduïda. Pot efectuar més de 100 viatges sense ali-
mentació de la xarxa.

Genera energia
Depenent de la càrrega en cabina i del sentit de la marxa, l’OTIS 
Gen2 Switch genera energia amb la qual recarrega els acumula-
dors i disminueix així el consum elèctric procedent de la xarxa i 
aconsegueix un estalvi important a la factura elèctrica.

1

2

3

1.200 W

700 W
500 W

100 W
Bombeta GeN2 Switch Microones Aspirador Forn elèctric

Assecador 
de cabell

G N2TM Switch

COMPARATIVA 
DE DISPOSITIUS 
DOMÈSTICS

2.000 W

2.500 W



170 l’adv RENOVA 171l’advRENOVA

Renova 2016

Algunes de les opcions existents 
inclouen unes cintes planes d’acer 
que estan recobertes de poliuretà, 
al funcionar en màquines sense 
reductor, no requereixen de cap 
tipus de lubrificació addicional. Es 
tracta d’uns components un 20% 
més lleugers, i que tenen una vida 
tres vegades més llarga, a més de ser 
més flexibles, el que permet un ús en 
un tipus de maquinària amb menor 
potència nominal i sense engranatges.  
Això fa que no sigui necessari l’ús de 
productes, pels quals és necessari 
un espai d’emmagatzematge, neteja 
i eliminació de residus perillosos. 
Finalment, aquest tipus de tecnologia 
redueix el consum en un 50%. Gràcies 
a l’enginyeria, altres ascensors són 
tan silenciosos que un altre tipus de 
contaminació, l’acústica, també és 
inexistent. 

Altres elevadors posseeixen drives 
regeneratius, que redueixen 
l’ús d’energia en un 75%, en 
comparació amb ascensors amb 
drives no regeneratius. Pel que fa la 
il·luminació, moltes cases opten per 
la tecnologia LED de baix consum, 
enfront els sistemes tradicionals, i 
per l’apagament automàtic del llum 
dins de la cabina quan l’elevador no 
està sent utilitzat. Això pot arribar a 
provocar un estalvi de fins el 75% en 
llum. Totes aquestes noves tècniques 
també fan que el manteniment de 
la maquinària sigui molt menys 
necessari, amb el que es pot evitar 
la intervenció d’altres professionals 
i reduir costos. Un  manteniment 
adequat de l’ascensor allarga la 
vida útil de l’aparell i li assegura un 
funcionament correcte, de manera 
que la inversió econòmica que s’hi ha 
fet està millor protegida. 

Any rere any, els fabricants 
d’ascensors i escales elèctriques 
aconsegueixen reduir les despeses 
de consum elèctric dels propietaris 
dels edificis, el qual finalment 
també reverteix en els inquilins dels 
habitatges.

Al sector dels ascensors, els 
enginyers s’han esmerçat 
en cercar maneres de poder 
completar la funció mecànica 
que se li exigeix a l’elevador, 
reduint de manera important 
l’energia consumida

INSTAL·LACIÓ · MANTENIMENT
REPARACIÓ · PORTES AUTOMÀTIQUES

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

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
AVARIES

838 000

creem experiències de viatge

Noves decoracions

Residencial Premium

DISTRIBUÏDOR I INSTAL·LADOR DE:

Portes seccionals de garatge

Tots els ascensors tenen apagat 
automàtic de la il·luminació de la cabina, 
apagat automàtic de la maniobra, el 
variador i tots els displays en repòs; i 
aquest model d’ascensor, Synergy, ha 
obtingut la classificació energètica A 
segons la VDI-4707 alemanya, en unes 
determinades condicions de muntatge 
i elements instal·lats.
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Renova 2016

ESTÀ MOLT LLUNY

OFICINES A ANDORRA  C/ TERRA VELLA, 22 LOCAL 2· AD500 ANDORRA LA VELLA · TEL.:+376 868 017 · FAX: +376 868 027 info@ascensorssales.com

www.ascensorssales.com

El somni d’un ascensor

AMB EL PLA RENOVA POTS ACONSEGUIR UNA SUBVENCIÓ

La presència a Espanya d’Ascensors 
Sales els confereix una àmplia expe-
riència en el sector, mig segle,  que 
s’aplica directament en els excel·lents 
resultats obtinguts al Principat, tant 
en renovacions i remodelacions com 
en obra de primera construcció.

Aquesta empresa pot desenvolupar 
un projecte de construcció d’un apa-
rell elevador del tipus que sigui, amb 
la garantia que es pot deixar a les se-
ves mans des del minut zero fins el 
moment d’entregar les claus als pro-
pietaris. Disposen d’un ampli equip 
de professionals: tècnics, mecànics, 
enginyers, arquitectes... tot el materi-
al humà necessari per poder garantir 
un treball impecable, sigui quina sigui 
la demanda. Aquest equip de profes-
sionals està capacitat per fer front a 
qualsevol maquinària del mercat. Tre-
ballen amb totes les principals firmes 
d’ascensors existents en el sector.

Aquesta versatilitat està combinada 
amb una atenció personalitzada per a 

cada client, que rebrà un assessora-
ment específic a les seves particulari-
tats i peticions concretes.

A més, l’experiència amb els plans 
Renova de l’estat veí, els fan encara 
més adequats. A tall d’exemple, 
cal esmentar la participació en la 
remodelació dels aparells elevadors de 
l’edifici de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de la Paeria, l’Ajuntament  
de Súria, el Tibidabo i el Parc Güell.

En els seus treballs de renovació 
d’ascensors, s’observa la voluntat de 
dotar a la nova instal·lació de totes 
aquelles característiques que la poden 
qualificar de sostenible. Aquestes 
serien: consum reduït d’energia, 
o renovació de la mateixa, ús de 
components reciclats o reciclables i, en 
resum, despesa energètica mínima. Per 
a Ascensors Sales, el consum energètic 
responsable no és un concepte aliè, 
sinó una recerca constant en la manera 
de treballar en projectes de renovació 
o de nova construcció.  

Ascensors Sales és una empresa del Principat d’Andorra que 
acumula una experiència de 50 anys en aquest sector. Només amb 
aquesta dada, s’haurien d’esvair els dubtes que poden sorgir a 
l’hora de prendre la decisió d’optar per un o altre professional del 
ram. En la seva trajectòria, destaca la mestria en els treballs de 
renovació d’ascensors amb molta antiguitat. I aquest és un dels 
aspectes especialment interessants, donades les possibilitats de 
finançament que en aquest sentit ofereix el Renova 2016.

L’experiència 
com a garantia

anysanys

ASSESSORAMENT PROFESSIONAL
Comptem amb un gran equip d’especialistes que es dediquen a l’atenció personalitzada de cada client en 
particular. Els nostres assessors tècnics estan capacitats per detectar les seves necessitats en elevació i 
oferir-li els productes que millor s’adaptin a les seves instal·lacions, prenent en compte els requeriments 
tècnics i les normatives legals vigents. No és necessari que vostè tingui coneixements previs en la matèria: 
confiï en els nostres 50 anys d’experiència en la rúbrica per trobar una solució feta a la seva mesura.
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JÚLIA

Cara Ulls
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DISPONIBLE
ÚNICAMENT A 
JÚLIA 

TRACTAMENTS I COSMÈTICA JÚLIA

1

la pell
1   Júlia: Hydratation Intense

Tractament hidratant intensiu, amb 
resultats d’eficàcia sorprenents testats 
sota control dermatològic. Presentat 
en dues versions: Riche, per a pells 
seques, i Légère, per a pells mixtes.

Temps de cuidar

      Júlia: Lifting Avancé Yeux
Tractament específic per al 
contorn d’ulls extraordinàriament 
eficaç, que combat les arrugues i 
les línies d’expressió relacionades 
amb la contracció muscular 
repetitiva.

       La Prairie: Essence-in-Lotion
Skin Caviar Essence-in-Lotion referma i realça, 
hidrata i condiciona: inicia la infusió de l’extracte 
de caviar, ajuda a recuperar la fermesa.

5      Valmont : DETO2X Cream
Una alenada d’oxigen per a la pell. Una 
textura única que oxigena, desintoxica 
i revela una pell sana i repolpada. 
Cada dia, la crema capta l’oxigen de 
l’atmosfera i l’allibera a la pell. És per 
això que la crema posseeix una textura 
de mousse aèria que es forma un cop i 
un altre cada dia.

4

      Natura Bissé: Diamond Extrem Oil
Fórmula antiedat científicament avançada, intensament nutritiva 
i reparadora, que difumina les arrugues i millora l’elasticitat i 
la lluminositat de la pell. Inclou High Definition Manager Tool, 
l’eina perfecta per a un massatge facial tonificant que millora la 
penetració dels actius. Textura luxosa, hidrata sense greixar.

2

      Júlia: Júlia Mask
· Mascareta de biocel·lulosa hidratant. La pell es rehidrata, s’il·lumina i resplendeix  de bellesa.
· Mascareta de biocel·lulosa anti-envelliment. Redueix marques d’expressió, sequedat i imperfeccions.
· Mascareta de biocel·lulosa anti-envelliment amb verí d’abella i gelea reial. Retorna l’elasticitat i la joventut.
· Mascareta de biocel·lulosa regeneradora. Nodreix, hidrata i revitalitza la pell.

3

Ulls

      Annayake: Soin Contour des 
Yeux Liftant Anti-Rides
Tractament innovador que actua 
eficaçment en tots els problemes  del 
contorn dels ulls, reomple les arrugues 
instal·lades i eleva visiblement les 
parpelles.

      YSL: Forever Youth Liberator Eye Serum
Yves Saint Laurent crea el primer sèrum amb el complex GlycanactifTM per actuar sobre tots 
els signes de joventut de la mirada, línies d’expressió i arrugues del contorn dels ulls.

       Piaubert: Divinskin contorn d'ulls 
Crema de textura fresca i agradable. El seu complex especific Eye, d'origen 
natural, combat l'aparició dels signes de fatiga causats pels efectes de les 
toxines impedint-ne l'acumulació i retornant la resplendor a la mirada.

5

      Juvena: Juvelia Eye Crème
Nova línia que combat la glicació, un procés descobert recentment 
que desenvolupa un paper fonamental en l'envelliment prematur de la 
pell. Consisteix en l'adhesió de glucosa a les proteïnes del cos, fet que 
provoca, per una banda, que aquestes es modifiquin restringint-se'n les 
funcions i, per una altra, que la glucosa també es modifiqui per constituir 
glicotoxines altament actives. Per evitar-ho, cal utilitzar productes 
antioxidants destinats a la protecció cel·lular.

6

Cara

      Payot: Hydra 24+ Crème Sorbert
Tractament hidratant redensificant.
És el tractament diari hidratant ideal de les 
pells normals a mixtes. Aquest gel-crema 
fundent ultra-sensorial, fresc i sedós, ofereix 
una sensació immediata de frescor i hidrata 
a l'instant la pell, obtenint una hidratació 
duradora 24h. 

6
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6

       Orlane: B21 Extraordinaire
Tractament reiniciació de joventut Contorn d'Ulls. El 
tractament antiedat més complet que reinicia, des de 
l'interior, el contorn d'ulls més perfecte.

4

Lip Balm Júlia. Bàlsam labial que 
suavitza i redueix les arrugues, 
proporcionant uns llavis amb una 
textura vellutada i més uniforme.

4

6



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
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a

tallers 
d’art2016

SUPLEMENT DE L’ART DE VIURE DE CULTURA INDEPENDENT

els projectes
per a la Biennal
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La proposta d’Ariza no deixa indife-
rent a l’espectador, i també mostra les 
múltiples disciplines en les quals s’ha 
mogut sempre aquesta artista plàstica 
d’origen francès. Fang, sons i silencis és 
el que podria resumir la contemplació 
d’aquesta obra de gran format i que ha 
captivat a Ambatlle i Balmaseda. 

L’elecció s’ha fet després que Ariza, jun-
tament amb els artistes Jordi Casamajor 
i Zoe, treballessin els seus projectes dins 

el marc dels Tallers d’Art. Aquests tallers 
nascuts a l’any 1994, inicialment tenien 
l’objectiu de ser un espai de treball per 
a artistes plàstics del país i que, a més, 
pogués facilitar-los l’exposició de la seva 
obra. Aquest any 2016, els tallers s’han 
transformat per relacionar-se amb la 
presència andorrana a la Biennal de Ve-
nècia. 

La idea és que els candidats a anar a 
Itàlia treballin els projectes en aquest 

La propera Biennal de Venècia comptarà amb l’artista Eve Ariza com a representant del 
Principat d’Andorra. Aquesta ha estat la decisió final dels comissaris de l’edició 2017, Míriam 
Ambatlle i Javier Balmaseda. Aquesta és la manifestació artística més global del món. Països de 
tot arreu que cada any envien un representant, que sigui un reflex de l’activitat cultural en arts 
plàstiques que es cou a les seves terres. De les andorranes, se’n va l’Eve Ariza amb el projecte 
“Murmuris”, que estarà instal·lat a l’Institut de Santa Maria Della Pietà. Es tracta d’un antic 
convent, orfenat i conservatori de música de la ciutat italiana. La ubicació al barri del Castello, 
prop del Gran Canal, augura a priori un bon pas andorrà per aquesta exposició internacional.

Ariza rumb a Venècia
TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÀLEX TENA · FLICKR GOVERN D’ANDORRA

ARTALROCK

>> “Murmuris”, l’obra d’Eve Ariza. Les “boques” de fang conviden a 
l’espectador a parar l’orella i escoltar uns silencis que poden ser inquietants

“Murmuris” és l’obra que 
portarà Andorra a la Biennal 
de Venècia 2017

178 l’adv 179l’adv
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>>“Omphalos” de Jordi Casamajor

Ariza, Casamajor i Zoe, han fet evolucionar i créixer les seves obres dins el 
marc dels Tallers d’Art, que per primera vegada són l’antesala de l’elecció 
del candidat andorrà a la Biennal de Venècia

>> Eve Ariza

>>“Lost Origin” de Zoe

La Biennal de Venècia a Itàlia, és sens 
dubte l’esdeveniment cultural amb més 
països que hi participen. Es tracta de 
l’escenari perfecte per a què les arts 
plàstiques del moment arribin als ulls 
de tothom. Els països porten als repre-
sentants més actuals, mostrant el perfil 
del que cada estat exposa a les seves 
galeries. 

El Govern d’Andorra ha volgut facilitar al 
màxim el procés tant als artistes com als 

comissaris, responsables de l’elecció en 
el cas andorrà, però també de formar, 
assessorar i acompanyar als candidats 
durant el temps que treballen als Tallers 
d’Art. 

Finalment, l’exposició dóna l’oportunitat 
que els interessats en l’art puguin valo-
rar allò que els artistes ofereixen amb la 
seva obra. 

marc, i els comissaris també elegits en 
cada edició tinguin oportunitat de veure 
el procés creatiu i el resultat del mateix, 
alhora que actuen com a formadors dels 
artistes.

Amb el títol “Tallers d’Art: els projectes”, 
aquesta tardor el públic d’Andorra ha 
pogut apreciar les obres d’Ariza, Zoe i 
Casamajor abans que és conegués quin 
era l’elegit. El marc ha estat la sala d’ex-
posicions del Govern, Artalroc, a Escal-
des-Engordany.

“Lost Origin” és el títol de l’obra propo-
sada per l’artista andorrana Zoe, que vol 
ser una aproximació a l’ésser humà, mit-
jançant una nina de més de tres metres 
d’alçada. 

Per la seva banda, Jordi Casamajor pre-
sentava un conjunt d’escultures sota el 
nom d’“Omphalos”. Aquestes represen-
ten un personal grup de bèsties, que 
Casamajor mostra en una escena pro-
pera als ritus cerimonials.

181l’adv
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GALERIA D’ART ARETÉ

Street-Art 
A CALDEA 

Quan la galeria Art Areté va obrir portes aquest any, va 
advertir que tenia la intenció de ser una opció diferent dins el 
panorama artístic del país. Aquesta afirmació, acompanyada 
d’un primer tast del que oferiria, ha estat confirmada a 
l’exposició en col.laboració amb Caldea-Inúu: Art Areté 
surt al carrer. I no és perquè exposi fora del seu espai, sinó 
perquè ho fa amb tres primeres espases de l’Street-Art, una 
gran aposta a llarg termini. H30 és el projecte d’exposició 
col·lectiva que tres artistes: Sixe Paredes, Suso 33 i Okuda 
han presentat al passadís d’entrada del Centre Termolúdic.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ART ARETÉ · ÒSCAR LLAURADÓ

“alguns dels representants més 
internacionals del Street-art 
d’Espanya”
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La galerista Isabel Rodríguez, 
cap visible d’Art Areté, ha expli-
cat a L’Art de Viure que, després 
d’aquesta experiència, tots tres 
artistes han marxat satisfets del 
país. Normalment aquests «gra-
fiters» acostumen a treballar 
d’una manera diferent quan ho 
fan tancats en estudi, és a dir 

quan no estan pintant un mur de 
qualsevol ciutat. Normalment, 
les seves obres són teles d’una 
mida més petita i el que s’ha pre-
sentat a Caldea-Inúu és immens. 
Són obres de 2 x 2,5 m, mentre 
que normalment utilitzen una 
base de treball d’1 x 1,40 m, per 
exemple, no acostumen a passar 

Aquest grafiter no s’ha limitat a l’hora d’expressar-se. És
un precursor del grafit iconogràfic. A més, ha experimentat amb 
les “performances”, sense deixar de treballar altres disciplines 
artístiques, com l’escenografia.

SUSO 33

184 l’adv 185l’adv



186 l’adv 187l’adv

Va començar en el món dels grafits a finals dels anys 80 del 
segle passat. Com els seus companys, té una projecció
internacional que el manté en moviment els 365 dies de l’any. 
De fet, es podria dir que la inspiració li arriba des de tots 
aquells racons de món que visita, a més de la seva ciutat, 
Barcelona.

SIXE PAREDES

dels dos metres. En la seva «experièn-
cia» andorrana han patit un «shock» pel 
que fa a les proporcions de les coses: 
dels penya-segats, de les altures, de 
tot. Les obres exposades a Caldea són 
testimoni del regust que els ha deixat la 
seva relació amb el centre, amb l’aigua 
i amb la natura andorranes. Aquesta 
essència, que cadascú percep d’una 
manera diferent, particular, com de fet 
ho han fet els tres grans grafiters. Tam-
bé s’han inspirat en el que han respirat 
de l’Andorra urbana, de les formes ge-
omètriques i del carrer del país. Men-
tre han estat al país se’ls ha fet visitar 

diferents indrets, que els han impactat 
considerablement i els ha sacsejat una 
mica pel que fa al que l’ull capta al seu 
voltant. Són artistes acostumats a tre-
ballar en superfícies molt grans, però 
no quan ho fan per una mostra interior.

Aquest projecte, H30, no s’ha limitat 
a l’exposició de Caldea-Inúu sinó que 
continua a la mateixa galeria Art Areté, 
on s’exposen quadres dels tres artistes, 
però en unes mides més petites; les 
que normalment acostumen a treballar 
per aquest tipus d’espais. Les obres de 
la mostra col·lectiva presenten uns tre-
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Algun company seu d’ofici desitjaria que li tallessin les
mans. Literalment. Fàcil seria qualificar-lo “d’enfant terrible de
l’street art”. El que és, és algú amb molt, molt camí per fer encara, 
i sobretot per sorprendre. Les seves figures geomètriques de co-
lors es poden convertir en formes grises i pertorbadores.

OKUDA

balls molt diferents, tot i estar inspirades en un mateix ori-
gen. Des de línies pures i colors bàsics, fins a altres formes 
més enrevessades i colors més foscos.

Una altre «residu» que han deixat, ha arribat de la mà de 
Suso33. Aquest rastre s’ha de buscar a la zona de l’Skate-Parc 
del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany.

Per Art Areté aquesta ha estat la primera mostra col·lectiva 
d’Street-Art espanyol, i ara s’estan preparant per començar 
amb les individuals. Segons la Isabel Rodríguez, s’hauran 
d’adaptar als complicats calendaris de tots tres. Tant el Sixe 
Paredes, com el Suso 33 i l’Okuda, són alguns dels represen-
tants més internacionals d’aquest tipus de manifestació ar-
tística d’Espanya, i ha estat un privilegi poder tenir-los aquí, 
no només exposant, sinó treballant. Una experiència que ells 
no havien viscut mai, i que sens dubte tornaran a repetir.

La galeria Art Areté, està tenint un primer any on es com-
pleixen les expectatives i els «tempos» esperats a l’inici de 
l’aventura, que va començar la Isabel Rodríguez juntament 
amb el col·leccionista d’art espanyol, Blas Gómez. 
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La història d’un país és un dels ingredients clau per poder entendre el present i ajudar a encarar 
el futur. Precisament, la història és una de les assignatures que tenia pendent l’Institut d’Estudis 
Andorrans (IEA), i que ara formarà part dels àmbits de recerca de la institució. El seu director, 
Jordi Guillamet, ha recordat per l’Art de Viure la trajectòria de l’organisme que dirigeix, tot 
explicant les decisions de caire estructural que s’han pres a començaments d’aquest estiu en el sí 
del Comité Directiu de l’IEA. L’anunci dels canvis, el tancament de les delegacions de Barcelona i 
Tolosa, i la preparació de l’àrea d’història, l’anunciava el Ministre d’Educació i Ensenyament, Eric 
Jover, que també és president de l’institut.

Jordi Guillamet, director de l’Insti-
tut d’Estudis Andorrans, pertany a 
una generació d’andorrans que a la 
joventut van viure els moments de 
canvi social, polític i econòmic des 
de l’activisme i la implicació tant 
personal com professional. Ell ma-
teix recorda per l’Art de Viure que la 
creació de l’IEA va venir provocada 
per la necessitat de tenir material 
didàctic en lletra impresa per a les 
escoles del Principat. Però aques-
ta necessitat provenia d’un altre 
anhel, la reivindicació que feien 
els andorrans de fer valer la seva 
identitat davant el que semblava 
un excés de protecció per part dels 
dos Coprínceps. Aquesta és l’èpo-
ca en la qual a França tenia lloc el 
Maig del 68, i a Espanya, concreta-

ment a Barcelona, les revoltes dels 
joves davant l’autoritat eren una 
constant. Aquest esperit també va 
arribar a Andorra, però aquí eren 
la majoria d’andorrans i el Consell 
General els que volien tenir més 
poder de decisió en les qüestions 
d’importància pel país. Una d’elles 
era l’andorranitat. La identitat com 
a poble d’Andorra havia de reivin-
dicar-se d’alguna manera i una de 
les maneres més lògiques passa-
va per la difusió a les escoles del 
país. El problema era la manca de 
material didàctic en el que els pro-
fessors podien basar-se. Aquesta 
va ser la raó de la creació de l’Ins-
titut d’Estudis Andorrans a l’any 
1976. A la mateixa època es creen: 
Arxius Nacionals, Biblioteca Naci-

Recerca i divulgació
TEXT: REDACCIÓ ·  FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

INSTITUT D’ESTUDIS ANDORRANS

>>> Jordi Guillamet, director de l’Institut d’Estudis Andorrans

>>> Lídia Armengol, una de les principals impulsores de l’IEA
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onal, Patrimoni... Tot un conjunt 
d’organismes destinats a estudiar, 
difondre i preservar, tot allò que 
tenia a veure amb el poble andorrà. 
Les delegacions de Barcelona i Per-
pinyà, fins el 1999 no es trasllada 
la delegació francesa a Tolosa de 
Llenguadoc, han estat els punts de 
suport que una part important dels 
estudiants universitaris andorrans 
han tingut a l’estranger. A elles es 
deuen tot un cúmul de recerques, 
però també d’eines valuoses pel 
desenvolupament de la vida so-
cial i econòmica. Mapes, estudis 
i material sobre geografia, geolo-
gia, biologia, fauna, flora etcètera 
han estat creats a partir de la fei-
na feta pels integrants de l’equip 
de l’Institut d’Estudis Andorrans. 
A la direcció, Jordi Guillamet sem-

pre ha estat preocupat perquè les 
persones que s’integraven a les re-
cerques tinguessin un recorregut i 
una projecció posteriors. Ara, amb 
la incorporació de l’àrea d’història, 
Guillamet ha explicat que es podrà 
començar a tenir accés a una part 
de la història del país que està en 
mans privades. Famílies andorra-
nes amb cartes i documents dels 
avis i els rebesavis que en algun 
moment de la història van ostentar 
algun càrrec polític. Ja s’han inici-
at els primers contactes de manera 
satisfactòria. 

Actualment, l’IEA es divideix en 
dues àrees d’estudi: el CRES, cen-
trat en l’àrea de sociologia, i el 
CENMA en aspectes de la neu i la 
muntanya. Tots dos han publicat 

estudis de gran utilitat al llarg dels 
anys i continuaran amb les seves 
tasques ara que s’ha afegit l’àrea 
d’història. 

La part pedagògica va quedar en-
rere quan, poc després de l’apro-
vació de la constitució andorrana, 
el Ministeri d’Educació va assumir 
l’elaboració del material pedagògic 
per a l’Escola Andorrana.

En la conversa de Jordi Guillamet 
amb l’Art de Viure queda molt clar 
que el director de l’IEA considera 
molt importants alguns noms que 
estan a l’origen i el desenvolupa-
ment posterior de l’institut a An-
dorra i a les delegacions de Barce-
lona, Perpinyà o Tolosa. 

Persones, algunes conegudes dins 
el panorama social i polític, però 
altres més anònimes; estudiosos 
del país, gràcies a la feina dels 
quals podem conèixe’l cada vegada 
una mica més. 

Les publicacions i els estudis de 
l’IEA, han tingut molta importància 
com a base de treball per altres re-
cercadors d’aspectes com la flora, 
la fauna, la metereologia, la socio-
logia, la geologia, etcètera. 

Ara el passat del Principat es po-
drà anar completant amb tot aquell 
material que es troba guardat a al-
gunes cases de famílies del país. 

>>> El CRES, Centre de Recerca Sociològica >>> El CENMA, Centre d’Estudis de la Natura i la Muntanya d’Andorra

L’Institut d’Estudis 
Andorrans es crea 
mitjançant una llei per 
donar suport al programa 
d’andorranització de 
l’ensenyament

1976

Es crea el CBD 
(Centre de 
Biodiversitat)

1998

Es modifica la llei 
de l’any 1976 i l’IEA 
esdevé el centre 
oficial de recerca 
d’Andorra

1996

El CBD i el CRECIT es 
fusionen per donar 
lloc al CENMA (Centre 
d’Estudis de la Neu i la 
Muntanya d’Andorra)

2007

Es crea el Centre de 
Barcelona de l’Institut 
d’Estudis Andorrans

1977

La seu de Perpinyà 
es trasllada a Tolosa

1999

Es crea el Centre de 
Perpinyà de l’Institut 
d’Estudis Andorrans

1976
Entre en 
funcionament el 
CRECIT (Centre de 
Recerca en Ciències 
de la Terra)

1999
Entra en 
funcionament la 
nova estructura 
de l’IEA

1998
L’IEA celebra el 40è 
aniversari i anuncia 
la creació d’un nou 
centre de recerca 
històrica

2016
Constitució del 
Principat d’Andorra. 
Canvis estructurals 
en la composició dels 
Centres de Perpinyà i 
Barcelona

1993
Apareixen els primers 
estudis del CRES

2000

FITES DESTACADES DE L’ IEA

“Mapes i estudis sobre geografia, 
geologia, biologia, fauna, flora 
etcètera han estat creats a partir 
de la feina feta pels integrants de 
l’equip de l’IEA”
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GALERIA D’ART PILAR RIBERAYGUA

Waltraud 
Maczassek
L’obra de la pintora alemanya Waltraud Maczassek, és la nova 
proposta de la Galeria d’Art Pilar Riberaygua. Maczassek, 
alemanya de naixement, actualment viu a Barcelona, encara 
que manté un vincle especial amb el Penedès. En el seu 
currículum com artista compta amb una trajectòria llarga. 
Va estudiar Belles Arts a la seva Alemanya natal, però també 
es va llicenciar a la Sant Jordi de Barcelona. Ha exposat la 
seva obra de manera individual i també ha participat en 
exposicions col·lectives, com ara: “I have a Dream” als Estats 
Units i Espanya, o “Terra i Arbres” al Palau de la Virreina de 
la ciutat comtal. Maczassek no s’ha limitat a pintar teles, 
sinó que s’ha atrevit amb els murals, com els que es poden 
contemplar a Tarragona i a Sant Martí Sarroca. La pintura 
no ha estat l’única disciplina que ha experimentat l’artista 
alemanya. Escultura, gravat i fotografia són altres vehicles 
que li han servit per expressar el que l’art li provoca.

TEXT: REDACCIÓ

>> Todo fluye

>>Enigma · WALTRAUD MACZASSEK

La pintura és 
recerca, investigació 
constant
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La mateixa artista afirma que 
quan crea vol enfrontar concep-
tes completament oposats en un 
mateix espai. Per a ella l’ofici de 
pintor, l’acte de pintar, són inves-
tigació i recerca constants. Per 
entendre l’obra cal estar disposat 
a experimentar amb conceptes 
contraris plantejats en un mateix 
espai. Aquests plantejaments pa-
radoxals, són per Maczassek l’es-
sència de la seva obra, la manera 
que ella té d’entendre l’art i com 
vol exterioritzar-lo.

Maczassek observa la natura des 
d’infinitat de punts de vista, per 
després prendre les formes que 
li transmet i plasmar-les en una 
tela. La pintura per Maczassek 
és una investigació constant de 
la natura que l’envolta. Per a ella 
no hi ha cap punt d’aquesta na-

tura que hagi de ser ignorat, així 
que planteja les visions des d’ele-
ments tan petits com una cèl·lula 
fins el que pot ser el macrocos-
mos. Contradicció i contraposi-
cions constants que ajuden a fer-
se una idea del que la pintura de 
Maczassek pot arribar a explicar. 
En definitiva, les seves obres con-
viden a sentir. Sentir per sobre de 
tot una natura plena d’elements 
que, per petits i insignificants 
que siguin, poden ser els deto-
nants definitius d’una compren-
sió profunda de la mateixa.

Maczassek afirma que la seva obra 
convida a la reflexió i a l’espiritu-
alitat. Són una eina molt útil per 
fer front a la violència que es viu 
dia a dia a la societat actual. Les 
seves obres poden esdevenir un 
bàlsam per a l’espectador. 

>>Huellas>>Celulas

Segons Maczassek, la pintura 
ha de transmetre quelcom 
més que una idea simple. Ha 
d’emocionar.  Amb l’afany 
de contraposar conceptes, 
l’artista vol unir ciència i 
poesia a la tela.

>>Forma primaria
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TEMPORADA 
GENER/JUNY 

2016

AUDITORI NACIONAL D’ANDORRA

CATEGORIA: 
DISSENY 
GRÀFIC
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Si se li pregunta a un professional del 
disseny, que és el disseny? Contesta-
rà que és una forma de vida. Que un 
dissenyador veu disseny i formes que 
tenen un sentit més enllà de la pròpia 
funció, i que aquesta intencionalitat 
ha estat fruit d’un disseny pensat 
i executat amb decisió. Si el disse-
nyador és l’Òscar Llauradó de L’Art 
de Viure (L’ADV), director d’art i inte-
grant de l’equip de disseny de Núria 
Publicitat (NP), afegirà que el disseny 
és la seva passió, la seva vida (encara 
que té una amant: la música); i que 
aquest és el motiu pel qual totes les 
feines que entren per la porta al con-
tenidor de projectes rebin el mateix 
tracte personal i acurat. 

Sigui quin sigui el client, el producte, 
o el concepte, el compromís que pren 
Núria Publicitat, és absolut i el trac-
te dels professionals que completen 
l’equip de disseny gràfic de l’empresa, 
total. Amb Llauradó s’hi troba també 
al teclat del MAC, l’Alberto Lorenzo.

El visual, el que l’ull rep a primer cop 
de vista, és per a NP un concepte que 
ha de rebre atenció especial en totes 
les feines que es realitzen, no només 
en les que s’han presentat a concurs 
al Cartell de Premis del Cercle de les 
Arts i de les Lletres. També cada tipus 
de suport o de vehicle de comunica-
ció té un tracte específic.

Des que s’han concedit aquests pre-
mis de disseny a l’equip de Núria Pu-
blicitat, no ha passat res de res. Tot 
continua igual. L’activitat és la matei-
xa, frenètica a moments, però sem-
pre apassionada a l’hora d’abordar 
els projectes que entren per la porta. 
S’han tractat, es tracten i es tracta-
ran tots amb la mateixa professiona-
litat que fins ara. 

Els premis només fan que espero-
nar-te a fer les coses encara millor. 
Diuen. 

El Cercle de les Arts i de les Lletres d’Andorra va presentar el passat mes de setembre el Cartell 
de Premis Arts Andorra. En aquesta XXII edició, les obres que optaven a un premi ho feien en les 
categories de pintura, escultura, disseny en diferents modalitats i fotografia. Aquesta institució, 
interessada en promoure la producció cultural, pren a la vegada el pols de l’activitat cultural 
del país, en la parcel·la que engloben les arts gràfiques, i es valoren obres que es presenten a 
concurs al Cartell de Premis Arts Andorra. Pel que fa a la categoria de Pintura, els guardonats 
han estat, Francisco Rafael Escalera González i Josep Plaja, amb les obres “Mediodia en Colliure” 
i “Panoràmica en blaus de la Vall d’Ordino”. Plaja també ha estat guardonat en la categoria de 
Dibuix, amb l’obra: “Dia de mercat”. A l’apartat de fotografia, el primer premi de Fotografia Joan 
Burgués Martisella ha estat per a la col·lecció titulada “Fiesta de la brujeria”, de Javier Yárnoz 
Sánchez. Pel que es refereix als premis d’Escultura, de disseny de fullets i de disseny de publicitat, 
el jurat ha decidit declarar-los deserts. En aquesta edició 2016, s’han distingit diverses propostes 
de Núria Publicitat, empresa editora de L’Art de Viure, en l’apartat de disseny. EL llibre FORMA, 
del grup de música Hysteriofunk, en la categoria de llibres; en la de cartells, el de Temporada 
Auditori 2015-2016; en la de disseny de web multimèdia, el treball Indicadors Medi Ambient 2015; 
i, en la de publicació periòdica, la revista L’Art de Viure.

XXII Arts Andorra
TEXT: REDACCIÓ

CERCLE DE LES ARTS I DE LES LLETRES D’ANDORRA

198 l’adv 199l’adv
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106
ARQUITECTURA

> Nous Centres 
d’Atenció Primària

DOSSIER

> Especial Hostaleria 
a peu de pistes
DOSSIER  > Cuines

DOSSIER  > Medi Ambient

MIQUEL ARNAL 3€ / www.artdeviure.com
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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’Ofi cina de l’Energia i el Canvi Climàtic. Els ajuts 
econòmics a la rehabilitació d’edifi cis, 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 edifi cacions 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’efi ciència 
energètica 
d’efi ciència 
energètica 

eina
d’efi ciència 
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’edifi cació, 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’edifi cació...
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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 “remoure l’interior, la ment 
i els budells per igual, amb i els budells per igual, amb 
la intenció de no deixar la intenció de no deixar 
ningú indiferent”ningú indiferent”

Ingenuïtat perduda · Neus Mola

Un gravat de gran format 
que al mateix temps és un 
trencaclosques amb una nina 
nena.

109l’advARQUITECTURA

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

PER REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

NOVA OFICINA DE TURISME

El Carroi 
fet edifi ci
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L’espai era la difi cultat principal 
a l’hora de plantejar un transport 
que unís el poble del Pas de la Casa 
i la zona de debutants de l’estació 
de Grandvalira. L’equip d’enginyers 
de SAETDE i SEMSA va estudiar 
diverses alternatives, com ara els 
tapissos rodants dels aeroports 
que es van descartar perquè no 
permetien l’aprofi tament de la 

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

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

>>Sobre aquestes fotografi es que mostren les arribades, veiem la planta i el 
perfi l de la línia del telecabina
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Originàriament va ser un refugi d’alta muntanya. Ara, després 
de les reformes d’algunes de les cambres de l’hotel, continua 
sent una alternativa emblemàtica per passar una nit a peu 
de pistes. 

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

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

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

HOTEL GRAU ROIG

Confort a peu de pistes
Ambient rústic 
d’alta muntanya 
combinat amb disseny 
actual
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DISSENY 
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Web
XXII Arts Andorra
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Els 80 gravats de Los desastres de la 
Guerra de Francisco de Goya, una pri-
mera edició que va aconseguir publicar 
el fi ll de l’artista a l’any 1863, són, segons 
Blas Gòmez, una mostra de l’inici de la 
pintura moderna. El col·leccionista con-
sidera que la utilització que fa el pintor 
espanyol de l’art per denunciar les in-
justícies de l’època està relacionada 

L’art surt L’art surt de la de la galeriagaleria
GALERIA D’ART ARETÉ / ESCALDES-ENGORDANY

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

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

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

Pompidou de Paris va dedicar al 
pintor català a l’any 2012

Al Cartell de Premis Arts Andorra, 
també s’ha distingit a Núria Publicitat 
amb el guardó en la categoria de web 
multimèdia. 

L’equip de disseny de NP va abordar 
el disseny de la web d’Indicadors de 
Medi Ambient de Govern amb el con-
venciment que s’havia de crear una 
pàgina que al mateix temps que infor-
mava fos amena i mantingués l’atenció 
de l’usuari. 

La base gràfica en la que s’ha estat 
treballant és la del desplegable, en 

aquest cas interactiu, amb una apa-
rença atractiva i de manipulació fàcil. 
El més important és treballar amb 
elements gràfics atractius, ja que la 
informació que es manipula no deixen 
de ser dades, números. 

I aprofitant el fet que aquest tipus 
de suport ja no és un patrimoni ex-
clusiu dels programadors informàtics 
i es permet als dissenyadors ficar-hi 
el nas de tant en tant, s’ha aconse-
guit realitzar una web útil i al mateix 
temps atractiva des del punt de vista 
gràfic. 

L’Art de Viure és la publicació bi-
mensual que edita Núria Publicitat, 
el disseny de la qual ha merescut un 
reconeixement en la categoria de pu-
blicació periòdica. 

L’equip de disseny de NP precisament 
està especialitzat en disseny editori-
al, i aquesta revista és l’exemple del 
tipus de feina que defensen aquests 
professionals. Encara que cal afegir 
que és el tipus de tasca en la que es 
mouen més còmodament i més satis-
facció els hi aporta. Reconeixen que 
hi ha molta feina al darrere, amb tot 
un seguit de maquetes i pautes que 

se segueixen al llarg de totes les pàgi-
nes de la publicació, fins que s’arriba 
a la secció de Miscel·lània. 

Aquí, el tempo creatiu del disseny el 
marca el material informatiu que te-
nen entre les mans. En aquesta part 
de la revista, la llibertat en el disseny 
es veu clarament reflectida a cada 
número que veu la llum. 

No hi ha pautes pre-establertes i 
el resultat que neix de la tasca de 
l’equip de disseny a Miscel·lània, en 
ocasions és sorprenent per a l’espec-
tador. 

201l’adv

http://www.mediambient.ad/images/MiniSites/indicadors_2015/
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De les catego-
ries en les que 
ha estat reco-
neguda la fei-
na de disseny 
que es fa des 
de NP, el car-

tell és el paradigma del disseny. 
Aquest suport és sens dubte la 
manifestació més genuïna del que 
significa el disseny. Interactua di-
rectament amb el públic. Està ex-
posat a la vista de tothom, sense 
discriminació de cap tipus i, per 
tant, el resultat potser tant divers 
com ulls el puguin arribar a veure. 
NP ha rebut el premi pel Cartell 
Temporada Auditori 2015-2016. 
Per fer aquesta feina, l’equip de 
disseny tenia com a llavor la sè-
rie de cartells de Jazz Hivern, i 

el que van fer va ser modernitzar 
el visual, conservant el concepte 
del Casamanya-muntanya-hivern-
Ordino. La visió de la muntanya 
impresa en un vinil dels d’abans… 
Tot plegat pot ser una mica con-
fús, però és que explicar amb pa-
raules un concepte que et regala 
el sentit de la vista, també ho és. 
Aquesta és potser la llibertat amb 
la que compta el dissenyador grà-
fic, que allò que els ulls veuran se 
sentirà de maneres diferents. Però 
també aquí radica la dificultat, la 
de fer passar un missatge sense 
gairebé un text de suport, i que el 
receptor interpreti correctament 
el que li estan «dient». I no només 
un sol espectador, sinó molts. Tot 
això s’ha de fer de manera original 
i atractiva. Única. 

FORMA d’Hysteriofunk, és un dels 
altres premis aconseguits per Nú-
ria Publicitat. 

En aquesta ocasió en la categoria 
de llibres, encara que l’apel·latiu 
de llibre no seria del tot correcte, 
sinó que els autors prefereixen que 
se l’anomeni: disc-llibre, en defini-
tiva, el que realment és. 

Per Núria Publicitat, aquesta ha 
estat una feina especial de realit-
zar, donades les implicacions per-
sonals en el projecte. Un projecte 
de 2 anys, que ha fusionat diverses 
categories artístiques: la música, 
la literatura i el dibuix. I totes tres 

han passat per les mans de l’equip 
de disseny gràfic, que li ha donat 
forma (mai millor dit), per a què 
quan aquest disc-llibre arribi a les 
mans del consumidor no hi hagi 
dubte del que es té a les mans. 

Quelcom més que un disc. Quelcom 
més que un llibre. Quelcom més 
que unes il·lustracions. Quelcom 
que pugui transmetre el que se sent 
amb la música d’Hysteriofunk. 

Aèria, estranya, propera. Visceral. 

Tot i això, segons NP, els elements 
de disseny utilitzats es poden clas-
sificar com de clàssics. 



204 l’adv 205l’adv

La FNAC 
per fi arriba al Principat

En el seu moment, la FNAC, es 
va convertir en una nova manera 
d’entendre la difusió de la cultura a 
l’estat francès i ràpidament va anar 
estenent aquesta manera de fer a altres 
països del voltant, aconseguint en 
l’actualitat gairebé 200 establiments 
repartits per tota la geografia europea. 
El concepte, present actualment a 
nou països, va néixer a principis dels 
anys 50 del segle passat quan Max 
Théret i André Essel creen un grup de 
vendes, amb l’objectiu de fer arribar la 
cultura a tots els públics i a preus més 
assequibles; la societat va ser batejada 
com Fédération Nationale d’Achats des 
Cadres. Durant dècades, el subsòl dels 
Grans Magatzems Pyrénées també era 
una de les referències al país per estar 
al dia de les darreres novetats musicals, 
i no ha d’estranyar que finalment aquest 
hagi estat el partner perfecte per a què 
finalment la FNAC arribi a Andorra.

70 anys de presència activa al món 
empresarial andorrà, particularment 
en el sector comercial, han estat la 
garantia perfecta que necessitava 
la societat francesa per decidir-se 
a obrir portes a Andorra. Pyrénées 
Andorra està situat al capdavant 
del sector de la venda al detall al 
Principat, i representa un 9% del PIB 
en els diferents sectors en els que 
hi és present, donant feina a 1.200 
persones. Compta amb dues grans 
superficíes comercials, a saber, 
Pyrénées i Andorra 2000, a més de ser 
representant en exclusiva de vehicles 
de marques tan prestigioses com ara 
Mercedes Benz, BMW, Land Rover, 
Jaguar, Mini, Citroën, Smart i Suzuki, 
així com altres marques de vehicles 
industrials. A banda de ser majorista 
en productes de luxe i electrònica, 
també ocupa un lloc important en el 
sector de la restauració. En aquest 

El gegant referència en la distribució de productes culturals i tecnològics, la FNAC, ja ha trobat un 
lloc en el panorama comercial del Principat. Això ha estat gràcies a l’acord entre l’empresa francesa 
i el grup Pyrénées Andorra. L’obertura de portes d’aquest espai va comptar amb la presència d’una 
mostra important del que és la societat andorrana. D’una part, els representants de l’empresa a 
França i els propietaris del Grup Pyrénées que, juntament amb altres assistents, representaven 
el que és el sector econòmic del Principat. A causa de la importància de l’esdeveniment, 
l’Ambaixada Francesa també va voler ser-hi present, igual que un ampli ventall d’autoritats 
polítiques tant comunals, com ara representants de l’executiu.  L’acte va estar amenitzat per 
un duet de corda, que venia a ser un avançament del que s’espera que suceeixi en un futur a 
l’FNAC d’Andorra: que els grups de música i els artistes de diferents disciplines tinguin un espai 
on tenir contacte amb els consumidors de la seva obra.

TEXT: REDACCIÓ  ·  FOTOS: ÔSCAR LLAURADÓ

LA CULTURA MÉS A PROP DEL CONSUMIDOR

>>> Política i economia es van trobar en la inauguració d’aquest espai 
dedicat al món de la cultura i la tecnologia
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apartat i també té en funcionament tres 
restaurants, és el responsable d’haver 
dut al país un altre gegant: McDonald’s.  

Literatura, música, cinema, videojocs, 
imatge, so, noves tecnologies, són les 
àrees de comerç de la Fnac però, a més 
la seva trajectòria ha estat connectada 
amb el pols cultural de la ciutat o el 
país en el que s’ubica. A part de posar 
a la venda el producte en qüestió, la 
filosofia de la societat passa per posar 
en contacte a l’autor i el seu públic. 

Així, s’espera que la FNAC Andorra 
aculli presentacions de llibres amb els 
mateixos escriptors, o presentacions de 
grups de música del Principat, a l’espai 
comercial que ocupa al subsòl dels 
Grans Magatzems Pyrénées. Aquesta 
pràctica seria l’aspecte diferencial 
que fa de la FNAC una eina més de la 
promoció cultural, apropant autors i 
consumidors en un mateix marc. 

La societat francesa es suporta en tres 
pilars essencials per la seva filosofia de 

desenvolupament, que són: el social, el 
mediambiental, als que s’afegeix el de 
la lluita contra l’exclusió cultural. Sobre 
aquests valors s’ha construït la seva 
manera de fer i la seva història, el que 
l’ha convertit en un comerç singular, 
que han volgut imitar altres projectes 
que han nascut posteriorment a la seva 
estela. 

Aquesta visió global i compromesa amb 
la societat també és un dels actius del 
grup Pyrénées Andorra, el que fa que 

a més d’un benefici econòmic, el profit 
reverteix en la societat donant suport 
al desenvolupament de les iniciatives 
culturals locals.  

La importància que es dona a l’atenció 
al client va més enllà de l’intercanvi 
comercial, i els venedors a les botigues 
de la FNAC són coneixedors dels béns 
culturals, d’oci o de noves tecnologies 
que ofereixen. Els més de 14.000 
col·laboradors tenen una edat mitjana 
de 39 anys, amb una antiguitat laboral 

al voltant dels 11 anys. La paritat també 
és un dels factors tingut en compte ja 
que el 56% de la plantilla són homes, 
enfront un 44% de dones. 

A més, la marca compta amb un 
laboratori on es testegen de manera 
imparcial aproximadament 1.500 
productes a l’any, abans que aquests 
estiguin exposats a les prestatgeries de 
la FNAC.  

>>>Durant l’acte, els assistents van poder intercanviar preferències en matèria de consum de productes 
culturals i també de noves tecnologies

>>> La planta -1 de Pyrénées va acollir a un públic nombrós, la majoria coneixedor de la marca FNAC com a referent 
cultural de la societat actual

La FNAC 
apropa autors i 
consumidors en un 
mateix espai



En ocasions, la fal·lera col·leccionista no ha estat entesa per part d’aquells que no posseeixen la constància 
i la dedicació necessàries per poder dedicar el temps a aquesta activitat. L’objecte d’aquesta afició, en 
ocasions passió, té orígens tan diversos que és impossible enumerar-los. La de Pere Roquet Ribó és un 
col·leccionisme nascut d’una fe profunda i respectuosa en la religió catòlica. Durant molt de temps ha 
estat reunint exemplars de bíblies i nous testaments, que finalment ha acabat donant a l’Arxiprestat 
d’Andorra. Aquesta mostra de 1.200 exemplars es pot visitar al Santuari Basílica de Meritxell. El món 
editorial no seria el que és, ja que el seu origen i evolució estan íntimament lligats amb la necessitat que 
van tenir els primers cristians de transmetre la paraula de Déu per tot el món. Donar suport a aquesta 
iniciativa ha estat molt fàcil pel Govern d’Andorra. En paraules de la ministra de Cultura, Joventut i 
Esports, Olga Gelabert, s’ha volgut posar l’exposició a l’abast de tothom per dues raons: d’una banda el 
patrimoni cultural i moral que representa per la societat andorrana, i de l’altra que la Bíblia és el llibre més 
editat i traduït de la història de la humanitat.

ARXIPRESTAT D’ANDORRA

El llibre més editat
TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÀLEX TENA

Moltes d’aquestes 1.200 bíblies són tre-
sors lingüístics en sí mateixes, ja que son 
exemplars escrits en llengües que no es-
tan reproduïdes en cap altre llibre més. És 
a dir, la constància escrita només es troba 
en les edicions de les sagrades escriptures. 
El responsable d’aquest tresor editorial és 
Pere Roquet, que el dia de la presentació 
va explicar que tot va començar per una 
casualitat. Roquet recordà que en una vi-
sita a uns amics missioners de Turkana, al 
nord de Kènia, va adquirir el primer exem-
plar d’aquesta gran col·lecció. Un Nou Tes-
tament en llengua turkana. El fet de cedir 
tot aquest important patrimoni, que ha 
estat recopilant durant 22 anys, a l’ esglé-
sia d’Andorra és per a Roquet, l’acompli-
ment dels seus desitjos personals: apropar 
la Bíblia a la societat en general, i també 
afegir un atractiu cultural més a Andorra, 
que pot esdevenir així una de les referèn-

cies mundials sobre aquesta temàtica. Des 
del ministeri es recorda que, tot i que hi ha 
exemples de recopilacions de Sagrades 
Escriptures a arreu, cap tenia com a ori-
gen recollir un exemplar de cada llengua 
en què estava escrita. A nivell d’èpoques 
d’edició, la majoria pertanyen a la segona 
part del segle XX, sota els auspicis de so-
cietats i lligues bíbliques que realitzen una 
tasca important en aquest sentit, ja que 
el benefici que obtenen és gairebé inexis-
tent. Hi ha llengües que són parlades per 
col·lectius molt petits de gent, i encara més 
persones amb inquietuds religioses. El país 
més representat, amb 138 documents, és 
Papua Guinea.

A l’acte de presentació també va ser-hi 
present el Copríncep Episcopal, Joan 
Enric Vives, que va afirmar que tot i no 
tenir fe, tothom es pot sentir atret i pot 

enriquir-se en un legat d’aquest tipus. Per 
descomptat que va ressaltar la vessant 
religiosa de la mostra, però va afirmar 
que era un petit monument a la cultura 
humana, donada la diversitat de llengües i 
orígens de tots els exemplars. Vives va re-
cordar que és un honor pel país ser l’únic 
al món amb una exposició d’aquest tipus 
oberta en permanència. Des del Departa-
ment de Cultura s’han realitzat els treballs 
i els ajustaments necessaris per a poder 
acollir físicament els 1.200 exemplars de 
bíblies i nous testaments. La Biblioteca 
Nacional ha estat l’encarregada d’ordenar 
i inventariar tots els llibres, a més de re-
alitzar una classificació en ordre alfabètic 
segons el país d’origen de cada exemplar. 
Tots els documents són consultables i es-
tan dins el catàleg de la Biblioteca Nacio-
nal d’Andorra, que s’ocuparà de la gestió i 
la preservació. 
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Digne representant del disseny Kodo, el Mazda CX-5 mostra amb orgull les seves línies singulars. Al volant d’aquest 
SUV compacte, deixi’s captivar pel seu acurat interior i gaudeixi d’una total serenitat gràcies a la seva completa 
connectivitat i als seus equipaments, que fan que el trajecte sigui cada vegada més segur. MAZDA.
MÉS ENLLÀ DE LES CONVENCIONS.

M{ZD{ CX-5

CARÀCTER INNOVADOR

Gamma Mazda CX-5: consums mixtos (l/100 km) de 6,6 a 6,7 – emissió de CO² (g/km) de 119 a 156.

* Preus vàlids fi ns al 30/11/16. IGI no inclòs. Mazda CX-5 Elégance 2.0 L SKYACTIV-G 165 cv (sense pintura metal·litzada). El model que es visualitza pot no correspondre 
amb el de l’oferta. Preus oferts prenent com a base una entrada del 40% del cost total del vehicle fi nançat (28.200 €) i les 60 quotes seguides, subjecte a aprovació. 
Finançament a través d’entitats fi nanceres d’Andorra. Consulteu les condicions del pagament d’entrada.

Des de

310 /mes*€

Becier Vehicles · Tel: +376 871 819
Av. Santa Coloma, 89. AD500 Andorra la Vella
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Street-Art

PART I

Història 
de Feda 

INTERIORISME

Isard Cafè
Bare Nostrum

DOSSIER

Renova

www.artdeviure.com 3€
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