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Conduir un Mazda CX-3
és descobrir l’esperit Jinba Ittai:

unir-te amb el teu cotxe.
L’experiència de la conducció

és el cor de les nostres creacions. 
Tot el que es percep al volant

et connecta amb el vehicle
per gaudir plenament

del plaer de la carretera.

DRIVE TOGETHER*

Des de

16.819€**o311 /mes***€

* Unir-te amb el teu cotxe.
** Preus vàlids fi ns al 31/05/17. IGI no inclòs. Mazda CX-3 2.0 L SKYACTIV-G 120 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 (16.819 €) i les 60 quotes seguides, subjectes a aprovació. Finançament 
a través d’entitats fi nanceres d’Andorra. Consulteu les condicions del pagament d’entrada.

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



bulthaup triedre

la cuina com a espai vital

bulthaup triedre
C. Pau Casals 2
AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 802727 
info@triedre.ad



ARQUITECTES
EN EXERCICI

ADELLACH I COMA, Josefa
Casa Adellach
AD300 - LA CORTINADA
Telèfon: 850195
arquitectonia@tallerarquitectonia.com
Número de col·legiat: 31

ADSERÀ I GRIFÉ, Josep
Carrer Prat de la Creu, 91, 1er, 1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 806365
j.adsera@andorra.ad
Número de col·legiat: 37

AIXÀS I ESPAR, Pere
Casa Aixàs. Camí Ral. 1 baix
AD500 - 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
AD500 - 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
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 868020
albosmarti@gmail.com
Número de col·legiat: 43

ALEIX I PALOU, Xavier
C. del Llinas, Xalet Aleix
AD600 - JUBERRI
Telèfon: 815445
xaa@andorra.ad
Número de col·legiat: 15

ÀLVAREZ I RIBA, Lluís
Carrer la Parròquia, 2
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 862459
llar@andorra.ad
Número de col·legiat: 13

ARIAS I TORRES, Gerard
Av. Príncep Benlloch, 38
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 800901
garias@arid.ad
Número de col·legiat: 87

ARMENGOL I TORM, Carlota
Plaça Coprínceps, 5
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 345350
carmengol@rocblanchotels.com
Número de col·legiat: 89

BATLLE I JORDANA, Jordi
Baixador del Molí, núm.2, baixos
AD600 - 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
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 865290
vblasi@victorblasi.com
Número de col·legiat: 46

POL I SOLÉ, Antoni
Era Mangautxa. Pl. Sant Cerni
AD100 - CANILLO
Telèfon: 851095 / 851656
aps@andorra.ad
Número de col·legiat: 06

PUBILL I ARMENGOL, Josep
Av. Carlemany, 26, 1r, 2a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 826606
jpubill@enlinia.net
Número de col·legiat: 50

PUIG I MONTANYA, Carles
Carrer Currubell, 1, 5è, 1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 800420
cpuigmont@andorra.ad
Número de col·legiat: 35

PUNTAS BATANÉS, David
Av. Joan Martí 117, local
AD200 - ENCAMP
Telèfon: 817666
Número de col·legiat: 114

RIBERAYGUA I ZAMORA, Turi
C.Ciutat Consuegra,10, 4t-31
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 337824
turi.arquitectura@gmail.com
Número de col·legiat: 93

ROSSELL I DURÓ, Manel
Antic Carrer Major, 10
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 821992
m2ne@andorra.ad
Número de col·legiat: 17

SAENZ DALVECIO, Ana
Ed. Duquesa, 4t-1a
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 838511/328571
amcsaenz@gmail.com
Número de col·legiat: 110

SALA I MOMPEL, Jordi
P. Manel Cerqueda, 3-5, 3r, B.
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 808345
naudi.sala@andorra.ad
Número de col·legiat: 07

SÀNCHEZ I FORES, Laura
Av. de les Escoles, 30, 1er, 2a.
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 333340
arquilauras@yahoo.es
Número de col·legiat: 68

SORIANO I VIDAL, Josep
Av. Carlemany, 117, 5e. A
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 864949
pepsoriano@andorra.ad
Número de col·legiat: 58

TERREROS I CEBALLOS, Andreu
Av. Doctor Nequi, 7. 5è B
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 807747
atmsarqs@andorra.ad
Número de col·legiat: 19

TERREROS I SANSA, Mercé
Av. Doctor Nequi, 7. 5è B
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 807747
merce.terreros@gmail.com
Número de col·legiat: 106

TRAVÉ I SIRVENT, Josep
Carrer del Parnal, 10. 1r, 3a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 820476
jtrave@gmail.com
Número de col·legiat: 98

VALDÉS I PUIG, Alfons
C. Prat Primer, 4, apart. 71
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 822129
valdesarquitectes@andorra.ad
Número de col·legiat: 05

VECIANA I MEMBRADO, Gerard
Carrer Valira, 2, 1r, B
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 805205
info@arteks.ad
Número de col·legiat: 66

BURGUÉS SORIANO, Miquel
Urb. La Plana, 2C
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 850689
mburgues@bzarquitectura.com
Número de col·legiat: 112

CALL I REIG, Julià
Plaça Guillemó, 5, 1r, 1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 869643
callreig.arq@andorra.ad
Número de col·legiat: 16

CALVET I SALA, Marc
Passatge d’Isabel Sandy, 2, 1r
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 801888
info@calvetarquitectes.com
Número de col·legiat: 65

CANADÉS I PALAU, Joaquim
Carrer de les Canals, 7. 4rt
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 804710
joaquimcanadesarqte@andorra.ad
Número de col·legiat: 36

CASAMAJOR I ESTEBAN, Joan 
Albert
Costa Nagol, Ed. Caborreu, baixos
AD600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA
Telèfon: 841777
casamajor.ass@andorra.ad
Número de col·legiat: 78

CERVÓS I CARDONA, Pere
Av. Santa Coloma, 89, 1r, 2a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 868942/820183
pcervos@andorra.ad
Número de col·legiat: 96

COLL I CAPÓ, Joan
Carrer la Sardana. 16. Àtic
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 819580
jcollarq@andorra.ad
Número de col·legiat: 12

CORNELLA I AYERBE, Jordi
Carrer Cavallers, 38
AD200 - ENCAMP
Telèfon: 831513
cornella.arquitecte@gmail.com
Número de col·legiat: 73

CORTÉS I PUIG, Josep Antoni
Xalet Cortés
AD500 - 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
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 363993
edalmauj@coac.cat
Número de col·legiat: 99

DE DEUS I PROENÇA, Ricard
Ctra. de Sispony, 13
Urb. Camp de Baix, casa 44
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 341266
r.dedeus@andorra.ad
Número de col·legiat: 90

VENDRELL I CORTÉS, Marta
Av. Joan Martí, 117, local 2
AD200 - ENCAMP
Telèfon: 817666
marta@apuntdarquitectura.com
Número de col·legiat: 94

VICENTE I SOLÀ, Fèlix
C. Prat de la Creu, 92, 1er, d. 16
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 807777
despatx@fvsarq.com
Número de col·legiat: 29

VIDAL I QUÍLEZ, Jordi
Av. Meritxell, 59, entresol
AD500 - 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
AD500 - SANTA COLOMA
Telèfon: 724577
avr@andorra.ad
Número de col·legiat: 51

VITULLO, Jorge Anibal
C. Gil Torres, 63, Baixos 2a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 866576
aedificatioslu@gmail.com
Número de col·legiat: 108

VIU I REBÉS, Lluís
Xalet OCCESA. Les Canals, s/n
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon:
lluis@maxdecusa.com
Número de col·legiat: 84

ARQUITECTES
SENSE EXERCICI

ANTELO I ADRAN, Cristina
P. A. Font Caminal, 1, desp. 501
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 811000
anteloadran.cristina@gmail.com
Número de col·legiat: 101

BASÁÑEZ BILLELABEITIA, 
Pedro Maria
Avinguda Meritxell, 16
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 820162
pmdbabi@gmail.com
Número de col·legiat: 42

BOLDÚ I GRAU, Víctor
C. dels Barrers, 37, 3r-2a
AD500 - SANTA COLOMA
Telèfon: 722856/654037
vboldu@gmail.com
Número de col·legiat: 104

CALVET I SALA, Gerard
Cap del Carrer, 2, 1r
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 801888/347343
calvetg@andorra.ad
Número de col·legiat: 86

CATALINAS SUBIRANA, Meritxell
Av. Francesc Cairat, 4,2-3
AD600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA
Telèfon: 843168/677936
Xellbcn@hotmail.com
Número de col·legiat: 111

DALMAU I GAMARRA, Mònica
Urb. La Plana, Ed. Mirador Parck
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 361274
mondalmau@gmail.com
Número de col·legiat: 105

DORCA I BIS, Aleix
Avinguda Meritxell, 6. 1er
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 824366 / 822843
Número de col·legiat: 21

FAURA I PAVIA, Elisabet
Carrer Valira, 2, 1r, A
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 805205
info@arteks.ad
Número de col·legiat: 53

IGLESIAS RODRÍGUEZ, Pau
Carrer del Plans, 90
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 339760/818450
pauiglesias@pauiglesias.net
Número de col·legiat: 75

LÓPEZ MATEOS I MORENO, Artur
Urb. Les Agudes, 24, Casa 1
AD400 - SISPONY
Telèfon: 839831
l-m.arquitectes@andorra.ad
Número de col·legiat: 20

MARINÉ I CASALS, Eduard
Josep Viladomat, 5, Local 1-A
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 829636
info@de-linium.com
Número de col·legiat: 95

MARTÍ I PEDESCOLL, Robert
Av. Fener, 15, 1er. D. Ed. El Picó
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 868020
albosmarti@gmail.com
Número de col·legiat: 71

MELGOSA I ANTONIJUAN, Oriol
Av. Br. Riberaygua 9, 4t-B
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 0034687860584
amelgosa@gmail.com
Número de col·legiat: 119

MERCÈ I RODRÍGUEZ, Miquel
Ctra. d’Engolasters, 23, PB 3.
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 633419
info@miquelmercearquitecte.com
Número de col·legiat: 82

MOLNÉ I SAUQUET, Antoni
Av. Doctor Mitjavila, 3 - 3er
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 828661
a3ti8me@andorra.ad
Número de col·legiat: 09

MONEGAL I BLASI, Marc
Ct Comella, 18. e Habitat, 5è, 2a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 341772 / 0034932804620
mm@andorra.ad
Número de col·legiat: 39

MONTANÉ I TOMÀS, Josep Antoni
Casa Nova Quim
AD300 - ORDINO
Telèfon: 837279
jamt.arquitecte@andorra.ad
Número de col·legiat: 23

MORANTE I JIMÉNEZ, Ivan
Av. Carlemany, 42,
Ed. Escaldes I, 2n-1a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 861217
imj.arquitectura@andorra.ad
Número de col·legiat: 97

NADAL I BENTADÉ, Zaira
Urb. Sant Romà. Ed. Vilars. A. 1a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 398000
zaira.nadal@andorra.ad
Número de col·legiat: 77

TÈCNICS
HABILITATS
EN EXERCICI

ARMENGOL I GIRAUT, Josep
Casa Nova Peretell
AD300 - LA CORTINADA
Telèfon: 337955
Número de col·legiat: TH29

CIRICI I MONTANYA, Joan
Carrer l’Aigüeta, 2, 3r, 1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 820663
sp@bsa.ad
Número de col·legiat: TH08

FARRÉ I RIBA, Josep Maria
Av. Sta. Coloma, 31, sot.-1 
Ed.Claror
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 807507
arqfarre@andorra.ad
Número de col·legiat: TH10

LÒPEZ I MIRMI, Eduard
Avinguda del Pessebre, 28. àtic
AD700 - 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
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 808640
s.marquillo@suportenginyers.com
Número de col·legiat: TH24

PUIG I MONTES, Maria Lluïsa
Ctra. De Riberaygua, 16
AD200 - 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
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 808640
jm.vila@suportenginyers.com
Número de col·legiat: TH25

TÈCNICS
HABILITATS
SENSE EXERCICI

BELLES I VILLELLAS, Josep Lluís
Intertop. Casa Joanet
AD300 - ORDINO
Telèfon: 323371
intertop@andorra.ad
Número de col·legiat: TH18

BORRA I NAVARRO, Joan P.
Carrer Prat de la Creu, 83, àtic, 2a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 828700
Número de col·legiat: TH30

CASAMAJOR I PATAU, Joan
Costa de Nagol, edifici Caborreu
AD600 - 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
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 873200
a.lopez@encamp.ad
Número de col·legiat: TH28

MARTÍNEZ I FERNÀNDEZ, Josep
Carrer Josep Rossell, 9
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 835255
arc@andorra.ad
Número de col·legiat: TH07

MONTES I ESTRADA, Manuel
Coma del Colat, 18
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 837003
mmestrada@andorra.ad
Número de col·legiat: TH23

DILMÉ I BEJARANO, Enric
Doctor arquitecte
Av. Fiter i Rossell, 109, baixos, loc.2
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 869558
enricdilme@enricdilme.com
Número de col·legiat: 44

ESPUGA I SORRIBES, Pere
B. Armengol, 10. Ed. Montclar. 234
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 802000
engitec@engitec.ad
Número de col·legiat: 34

FELIPÓ I CODINA, Josep Maria
Avinguda Meritxell, 9, 5è, 2a.
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 822630
jmfelipo@gmail.com
Número de col·legiat: 60

FERRIZ I CLAVIJO, Jaime
Av. Sant Antonio, 61, 5-1
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 836988/637957
jaimeferrizclavijo@gmail.com
Número de col·legiat: 107

FITÉ I FERRERO, Marina
Av. Jovell, 2, baixos exteriors
AD400 - SISPONY
Telèfon: 377728
mfite@andorra.ad
Número de col·legiat: 64

FRIGULS I FRANCITORRA, Arnau
Ctra. Engolasters, 53, bloc1,2-2
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 861364/374364
afriguls@coac.net
Número de col·legiat: 102

GARCIA I FRESNO, Anna
Carrer Dr. Vilanova, 9 - PB
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 827434
arquitectura.madecsa@gmail.com
Número de col·legiat: 117

GARCIA I RICART, Patrick
Carrer dels Escalls, 9 - 1er, 2a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 809045
tda@andorra.ad
Número de col·legiat: 32

GIL RODRÍGUEZ, Jacint
Xalet Gil. Roc dels Esquirols
AD600 - AIXIRIVALL
Telèfon: 383225
gilarquitecte@gmail.com
Número de col·legiat: 76

GINJAUME I GRATACÓS, Lluís
C. Escoles, 24. Baixos
AD600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA
Telèfon: 741710
lluis.taitsa@andorra.d
Número de col·legiat: 92

GRAS I FERNÀNDEZ, Carles
Dr. Molines, 2 i 4, Ed. Trillà III, 1r, 3a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 868075
dacg@andorra.ad
Número de col·legiat: 55

GUERRERO I MONTOYA, Joan Pau
Xalet Encodina. Pleta d’Ordino
AD300 - ORDINO
Telèfon: 838961
jpguerrero@zona3d.com
Número de col·legiat: 83

JURADO PEÑALTA, Azahara
Ctra. De l’Aldosa, Urb. Bellmont
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 646465
Azahara.arquitecta@gmail.com
Número de col·legiat: 116

LORENZ, Daniela
Ctra. D’Engolasters, Les Molleres
Bloc 3, 3-C
AD700 - 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
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 810077
arquimarti@andorra.ad
Número de col·legiat: 26

MENDIZABAL OLAIZOLA, Itziar
Carrer Consell de la Terra, 19
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 355425
ixiarmen@yahoo.es
Número de col·legiat: 113

PUJAL I TRULLÀ, Albert
Casa Hortal Blau
AD300 - LA CORTINADA
Telèfon: 838558
Número de col·legiat: 02

PURROY I CHICOT, Joan A.
Av. Príncep Benlloch, 79
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 820504
construccionspurroy@gmail.com
Número de col·legiat: 04

REBÉS I ARENY DE P., F. Xavier
Av. Tarragona, 58-70. Desp 17
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 825188
xrebes@andorra.ad
Número de col·legiat: 11

RECHI I MONTES, Xavier
Carrer Consuegra, 16, 4rt
AD500 - 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

SEMPERE ALBERT, Arnau
C. Roureda de Sansa 32-34, 5-A
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 691109
arnausempere@gmail.com
Número de col·legiat: 120

SOLANS BUXASAS, Pedro
Ctra. de la Rabassa
Ed. Cibós, Esc.B 2-3
AD600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA
Telèfon: 610403000
p.solans@coac.net
Número de col·legiat: 115

SOLÉ I PARELLADA, Cecília
C. la Vinyeta, 2, D, 2n
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 0034934143370 / 860052
csp@coac.net
Número de col·legiat: 52

TORRENTS RODRÍGUEZ, Javier
C. Br. Armengol 10, desptx 234
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 802000
engitec@engitec.ad
Número de col·legiat: 118

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

NAUDÍ I ZAMORA, Víctor
Ctra. Dels Vilars, 35
AD700 - 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
AD500 - 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
AD500 - 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
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 835200/835260
x.orteu@andorra.ad
Número de col·legiat: 54

PALAU I GARCIA, Sònia
Ed. Alzina, 2n-1a
AD100 - CANILLO
Telèfon: 824665/649376
sonia_palau@yahoo.es
Número de col·legiat: 103

PALLARÉS I PAPASEIT, J. Manel
C. Prat Creu, 59. esc B, 6è, 3a
AD500 - 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
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 339025 / 860634
epascal@andorra.ad
Número de col·legiat: 56

PEREZ I MORENO, Daniel
Urbanització La Solana, casa 1
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 361270
a08estudi@gmail.com
Número de col·legiat: 91

PERNÍA I MORENO, Moisès
Av. Través, 30.Baix.Ed. Sant Roc.
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 370738
projectesnous@gmail.com
Número de col·legiat: 79

PI I CERDÀ, Joan
Edifici Bonaire C, 4art, 1a
AD100 - SOLDEU
Telèfon: 820929
j.pi.cerda@andorra.ad
Número de col·legiat: 27

PIA I COMELLA, Fiona
Doctora arquitecta
Carrer de la Unió, 2
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 822869
fiona.pia@epfl.ch
Número de col·legiat: 81

RADUAN I PANIAGUA, Joan Ignasi
Carrer Ciutat de Valls, 32, 2n, 1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 839908 / 323965
jiraduan@gmail.com
Número de col·legiat: TH09

REGUANT I ALEIX, Joan
Carrer Josep Viladomat, 8, 1r, 1A
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 837201
seturia@andorra.ad
Número de col·legiat: TH03

RIEGER i ABBERGER, Bernat
Carrer de la Borda, 4. 3r. 2a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 866447
brieger@mypic.ad
Número de col·legiat: TH21

SINFREU I VERGARA, Antoni
L’Aldosa
AD400 - LA MASSANA
Número de col·legiat: TH20

VALDÉS I PUIG, Marcel·lí
C. Parnal, 4. E. Prat Gran, Esc C 1-2
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 822129
valdesarquitectes@andorra.ad
Número de col·legiat: TH04

VIVES I LORENZO, Clara
Av. Meritxell, 22, 3r, 1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 328635
cvives@mypic.ad
Número de col·legiat: TH27

COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA

Avinguda Doctor Mitjavila, 5, 1r 
AD500 - Andorra la Vella 

Telèfon: 861202 
coaa@andorra.ad 

www.coaa.ad 

Horari d’atenció al públic 
de dilluns a divendres 

de  9.00 hores a 16 hores

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·legiats

www.enginyers.ad

Sr. José Luis GONZÁLEZ BRUNAT
President

Sr. Josep Mª PLANES OBIOLS
Vice-President

Sr. Marc PASTOR VILANOVA
Secretari

Sr. Carles FORNER ROVIRA
Tresorer

Sr. Llorenç PICANYOL BULLÓ
Vocal 1

Sra. Sílvia FERRER LÓPEZ
Vocal 2

Sr. Antoni RÍOS NARVÁEZ
Vocal 3

JUNTA 

Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra
Crta. de l’Obach, 12-14 · Edif. Forestal, Esc. A, baixos

AD500 Andorra la Vella
T +376 809030 · F +376 866 630

enginyers@andorra.ad

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

CLEMENTE PEROPADRE Elena
COMELLA ALÍS Josep

COULON Jean-Marc
DA COSTA SANTOS Marcio
DELGADO BERNAL David

DEU PUJAL Jordi
DÍAZ MARIÑO Raimundo
DIAZ MEDINA Francisco Javier

DOMÍNGUEZ SANTOS Raúl
DURÓ GASET Lluís

EGEA NAVARRO Pere
EROLES Roland

ESPAR BENTANACHS Gerard
ESPARRACH SALLENT Xavier

ESTANY VIDAL Eron
ESTEL ARMENGOL Marc

ESTRELLA ARMENGOL Gerard
FARRIOL RAFEL Pere

FAYAS RICO Eduard
FERRER LÓPEZ Sílvia

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 GALERA Carlos
GARCIA PASTOR Eva

GONZALEZ BRUNAT José Luis
GOYA RODRÍGUEZ 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

LLACH AIXÀS Ferran
LLOVERA MASSANA Jordi

SALVAT FONT Jaume
SÁNCHEZ MANGAS Álvaro
SANGRÀ CARDONA Estanislau

SANTACREU MARTÍNEZ Guillem
SANTACRUZ ALÍS Pere
SEGURA GRIFOLL Josep

SOLANELLES MANUBENS Jordi
TARRES RODA Frederic
TOMÀS TOMÀS Joaquim

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

ULIER FARRÉ Josep Mª
URBAN Hans

VALDÉS ALEMANY Guillem
VENDRELL SERRA Cèlia

VERDÚ MARQUILLÓ Albert
VILA BONELL Marc
VILA BRESCÓ Josep Maria

VILLARÓ PANTEBRE Ivan
VINYES RASO Raül
VIVES GENÉ David

ZAMORA FARRÀS Joan

LÓPEZ COBO Luis Germán
LÓPEZ MIRMI Antoni

MAÑARICUA MARCO Francesc
MARQUÉS FELIU Joan

MARQUILLÓ SORBES Sílvia
MARTICELLA CANELA Jordi

MARTIN BRETONES Jordi
MARTÍNEZ MILVAQUES Mª Amparo

MARTÍNEZ MORA Víctor
MENÉNDEZ FERRER Constantí

MESTRE RODRÍGUEZ Ivan
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

PICANYOL BULLÓ Llorenç
PICART MARTÍNEZ Albert

PINTOS MORELL Victor
PLA PORTELLA Alexis

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
RÍOS NARVÁEZ Antoni

RODRIGO MONSONIS Ricard
RODRÍGUEZ 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

ALÍS CIRERA Toni
ALVAREZ LIPKAU Alvaro

ARAJOL MIR Joan
ARMENGOL GIRAULT Joan

ARRIBAS CODINA Aureli
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

CADENA NAVARRO Jordi
CALVÓ ARMENGOL Sílvia

CAMPOS ARAUZ Manel
CAMPS LAYA Xavier



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

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

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

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 737 550  ·  ¢ 835 474
Ç unitas@grupheracles.com
Z www.unitas.ad

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

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

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

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

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

PIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEIS

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

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

www.acoda.ad

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

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



Av. del Través, 5 · AD400 LA MASSANA · Principat d’Andorra
T +376 835 346 · +376 838 169 · F +376 836 674 · rocpropietats@andorra.ad

www.rocpropietats.com

25 ANYS ENS AVALEN

i m m o b i l i à r i a



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.

Crta. General, 1
 Arenal Bordes del Cosp, s/2

AD600 Sant Julià de Lòria 
Principat d’Andorra

ADAPTACIÓN Daily E6 210x297mm.indd   1 8/5/17   9:20



                 
C / Baixada del Molí.- núm.7.- Pis 4

Porta B3 – (bloc 7-9-11 ) 
AD500 Andorra la Vella

Fax. 864508 
entrimo@andorra.ad

PROMOTORA-CONSTRUCTORA

T 802 947 // M 322 231

entorns més sostenibles

S.L.U. Taller: 
Ctra. la Comella, 41
ed. Encorces, 2n nivell
ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 86 42 01
Fax: 86 42 07
artividre@andorra.ad

www.artividre.com

Fabricant ofi cial del Club

FINESTRES DE QUALITAT DE VIDA
Finestres que proporcionen aïllament i protecció a 
l’habitatge. Amb garantia de la marca KÖMMERLING

amb finestres  de 
Club  KÖMMERLING

Habitatge eficient

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%.



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

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

Amb el disseny de crossover minuciosament modelat, 
la resposta i la intensitat de la conducció híbrida. El 
nou Toyota C-HR ofereix una harmonia total amb els 
estils de vida actius. Oblida les parades contínues, és 
hora de fl uir a la perfecció per la ciutat al volant del 
nou Toyota C-HR ...

TOYOTA  C-HR
T’observen. T’agrada.

SEMPRE 
MILLOR 



  

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

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

JA PORTEM MÉS DE 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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53l’advRENOVA

Fred a casa teva? 
somiaràs despertaAmb fi nestres

La millor finestra del mercat
Foam inside Tèrmica EstéticaSegura FuncionalSeguretat RC2Seguretat RC2Seguretat RC

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

La fi nestra més tèrmica en PVC

AGRUPSA - L'ÚNIC INSTAL·LADOR RECONEGUT PEL FABRICANT

La fi nestra més tèrmica en PVC

AGRUPSA
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editorial 
stem immersos en la permanent voràgine d’intercanvi d’informacions tant 
internes com externes, que malmeten el tarannà sempre discret que 
Andorra ha intentat mantenir fins no fa gaire. Per més campanyes 
turístiques que intentem, gairebé sempre queden en segon terme, per les 
malaurades noticies amb connotacions negatives que tenen un ressò 
més ampli del que ens agradaria.

Però s’albira una escletxa de llum a l’horitzó, m’explico: l’obertura recent 
del Museu Thyssen a la part alta d’Escaldes ha generat bones repercussions als mitjans de 
comunicació estrangers, també la biennal d’art andorrana «Landart» ha fet que se’n parli 
positivament fora de les nostres fronteres, afegim la programació cultural que 
Govern implementa al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany, la participació 
andorrana a la Biennal d’Art de Venècia i les exposicions privades del 
surrealisme català amb destacades obres de Dalí i Planells al Museu del 
Tabac de Sant Julià que han comptat amb la participació de dirigents destacats 
de la Generalitat de Catalunya, ajuden a remuntar la moral i l’autoestima del país. 
Molt interessant l’exposició de Dalí i Ponç a la sala privada ArtAreté que ens fan 
capdavanters a nivell europeu amb la promoció i la revitalització del món 
cultural al país i fent-lo atractiu per als turistes que ens visiten, ens queda 
doncs, felicitar a tots els que fan possibles aquestes actuacions.

E
Bona imatge de la cultura
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Aquesta circulació d’electrons 
en una direcció genera al seu 
entorn un camp magnètic 
resultant del moviment de 
les càrregues elèctriques 
(electrons). 

La magnitud de la força 
magnètica és inversament 
proporcional al quadrat de 
la distància existent entre els 
pols. Tot àtom té el seu nucli 

central amb càrrega positiva i 
al seu voltant hi ha electrons 
amb càrrega negativa 
que en moure’s cadascun 
d’ells origina un petit camp 
magnètic. Això es produeix 
en tota la matèria, però en la 
majoria d’ella els electrons 
estan situats de tal manera 
que els seus camps magnètics 
s’anul·len gairebé totalment 
entre sí.

Valors màxims 
de camp magnètic

VALORS D’EXPOSICIÓ MÀXIMA  A CAMPS MAGNÈTICS ALTERNS DE BAIXA FREQÜÈNCIA A 50Hz ( nT)    

Quadre elaborat per:

P   O   L    ·    N   A   D   A   L    ·    B   O   I   X

A R Q U I T E C T U R A 
U R B A N I S M E 
E N G I N Y E R I A

www.polnadalboix.com.
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OMS - ICNIRP 2010 (VALORS PER ALS TREBALLADORS )

OMS - ICNIRP 2010 (VALORS PER AL PÚBLIC GENERAL)

ESPANYA RD 1066/2001 (VALORS PER AL PÚBLIC GENERAL)

RÚSSIA

BIOINITIATIVE 2012

IBN - VALORS DÈBILMENT SIGNIFICATIUS (RECOMANATS EN ZONES DE DESCANS)

BUND

NATURA

L’ACCIÓ 
d’un camp magnètic sobre un 
organisme viu indueix camps 
elèctrics al seu interior.

Natura 0,0002
BUND 
Associació d’Arquitectes de Bioconstrucció B.A.U. («Bund Architektur und Umwelt») a Alemanya

ALEMANYA 10

IBN- VALORS NO SIGNIFICATIUS
Institut Alemany de Bioconstrucció
Norma tècnica de mesurament en Baubiologie SBM 2015 (BAUBIOLOGIE MAES/Institut für 
Baubiologie + Ökologie Neubeuern IBN).                                                       (RECOMANATS EN ZONES DE DESCANS)

ALEMANYA <20
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Norma tècnica de mesurament en Baubiologie SBM 2015 (BAUBIOLOGIE MAES/Institut für 
Baubiologie + Ökologie Neubeuern IBN).                                                       (RECOMANATS EN ZONES DE DESCANS)

ALEMANYA 20-100

Recomanacions informe Bioinitiative 2012 100
Consell Nacional de Protecció i Mesura de Radiació (NCRP) 
American Conference of Governmental Industrial Hygienists

200

IBN- VALORS FORTAMENT SIGNIFICATIUS
Norma tècnica de mesurament en Baubiologie SBM 2015 (BAUBIOLOGIE MAES/Institut für 
Baubiologie + Ökologie Neubeuern IBN).                                                       (RECOMANATS EN ZONES DE DESCANS)

ALEMANYA 100-500
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Norma tècnica de mesurament en Baubiologie SBM 2015 (BAUBIOLOGIE MAES/Institut für 
Baubiologie + Ökologie Neubeuern IBN).                                                       (RECOMANATS EN ZONES DE DESCANS)

ALEMANYA >500

GOST 12.1.001-84 Occupational safety standards system. Power frequency electric fields. Permissible levels 
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ÀUSTRIA 100.000

Décret nº 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12º de l’article L.32 du code des postes et 
télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs élecromagnétiques 
émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations ra-
dioélectriques.                                                                                                                   (VALORS PER AL PÚBLIC EN GENERAL)

FRANÇA 100.000

GOST 12.1.001-84 Occupational safety standards system. Power frequency electric fields. Permissible levels 
of field strength and requirements for control at work-places. SANITARY REGULATION: SanPiN 2.1.2.1002–00 
Sanitary-epidemiological requirements for living buildings and locations.                  (VALORS PER ALS TREBALLADORS )

RÚSSIA 100.000

ONIR 1999, Ordinance relating to protection from non-ionizing radiation. SUÏSSA 100.000

RD 1066/2001   REAL DECRET                                                                                                    (VALORS PER AL PÚBLIC EN GENERAL) ESPANYA 100.000

OMS - ICNIRP 2010 
Organització Mundial de la Salut
Comissió Internacional per la Protecció contra les Radiacions no Ionitzants, i la Organització Mundial de 
la Salut.                                                                                                                                (VALORS PER AL PÚBLIC EN GENERAL)

200.000
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Interim guidelines on limits of exposure to 50/60 Hz electric and magnetic fields.    (VALORS PER ALS TREBALLADORS ) AUSTRÀLIA 500.000
ÖVE/ÖNORM E 8850:2006 02 01, Electric, magnetic and electromagnetic fields in the frequency range 
from 0 Hz to 300 GHz – Restrictions on human exposure.                                       (VALORS PER ALS TREBALLADORS )

ÀUSTRIA 500.000

Décret nº 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12º de l’article L.32 du code des postes et 
télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs élecromagnétiques 
émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radi-
oélectriques.                                                                                                                       (VALORS PER ALS TREBALLADORS )

FRANÇA 500.000

D2013/35 UE   DIRECTIVA DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL                  (VALORS PER ALS TREBALLADORS ) UNIÓ 
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1.000.000
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Comissió Internacional per la Protecció contra les Radiacions no Ionitzants, i la Organització Mundial de 
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1.000.000

DIN VDE 0848
NORMA TÈCNICA                                                                                                                  (VALORS PER ALS TREBALLADORS )

ALEMANYA 5.000.000

El compliment dels valors no 
significatius ofereix una prevenció 
màxima. Corresponen als criteris 
naturals de l’ambient, o al quasi 
inevitable i sempre present mínim 
d’influències de la civilització moderna.

El compliment dels valors dèbilment 
significatius, es recomana per 
principi de precaució i especialment 
considerant persones sensitives i 
malaltes. S’han d’aplicar solucions 
quan sigui possible.

Els valors fortament significatius, 
des del punt de vista de la Baubiologie 

(biologia de construcció) no es poden 
acceptar. És necessari prendre mesures 
de correcció a curt termini. A més a 
més de varis exemples, hi ha estudis 
científics que apunten efectes biològics 
i problemes de salut dins aquest marge 
de valors.

Els valors extremadament 
significatius necessiten accions de 
correcció coherents i amb caràcter 
urgent. En aquesta categoria en 
part s’obtenen o fins i tot se superen 
valors indicatius i recomanacions 
internacionals per espais interiors i llocs 
de treball.

Principis bàsics: Cada reducció del 
risc és important i desitjada. Els 
valors són indicatius i guies de 
referència. La comparació base de 
referència és la natura.

Es recomana seguir el principi reflectit 

en les sigles ALARA (As Low As 

Reasonably Achievable, en anglès, 

o «Tan baix com sigui raonablement 

possible», en català) encunyat el 1977 

per ICRP (International Commission on 

Radiological Protection).

Segons el sistema internacional d’unitats: 

Unitat d’inducció magnètica: Una tesla (T) és 
la inducció magnètica uniforme que, repartida 
normalment sobre una superfície d'1 metre quadrat, 
produeix a través d’aquesta superfície un flux 
magnètic total d'1 weber.

Unitat de flux magnètic: Un weber (Wb) és el flux 
magnètic que, en travessar un circuit d’una sola 
volta produeix en la mateixa una força electromotriu 
d'1 volt si s’anul·la aquest flux en un segon per 
decaïment uniforme.

Unitat de potencial elèctric. Força electromotriu: 
Un volt (V) és la diferència de potencial elèctric 
que existeix entre dos punts d’un fil conductor 
que transporta un corrent d’intensitat constant d'1 
amper quan la potència dissipada entre aquests 
punts és igual a 1 watt.

Intensitat de camp elèctric: Un volt per metre 
(V/m) és la intensitat d’un camp elèctric, que 
exerceix una força d'1 newton sobre un cos carregat 
amb una quantitat d’electricitat d'1 coulomb.

Unitat de potència, flux radiant: Un watt (W) és la 
potència que dona lloc a una producció d’energia 
igual a 1 joule per segon.

Unitat d’energia, treball, quantitat de calor: Un 
joule (J) és el treball produït per una força d'1 
newton, el punt d’aplicació del qual es desplaça 1 
metre en la direcció de la força.

Unitat de quantitat d’electricitat, càrrega elèctrica: 
Un coulomb (C) és la quantitat d’electricitat 
transportada en 1 segon per un corrent d’intensitat 
1 amper.

Unitat d’intensitat de corrent elèctric: L’amper 
(A) és la intensitat d’un corrent constant que 
mantenint-se en dos conductors paral·lels, 
rectilinis, de longitud infinita, de secció circular 
menyspreable i situats a una distància d’un metre 
un de l’altre en el buit, produiran una força igual a  
2·10-7  newton per metre de longitud.

Unitat de força: Un newton (N) és la força que, 
aplicada a un cos que té una massa d'1 quilogram, 
li comunica una acceleració d'1 metre per segon al 
quadrat.

A diferència del camp 
elèctric altern de 
baixa freqüència, que 
apareix pel simple 
fet d’existir tensió 
elèctrica (podent estar 
l’aparell en repòs), el 
camp magnètic altern 
de baixa freqüència 
apareix quan a més 
de tensió elèctrica en 
l’aparell hi ha corrent 
elèctric o consum 
elèctric, és a dir, hi 
ha servei efectiu i els 
electrons a més de ser-hi 
circulen pel cable o fent 
funcionar l’aparell. 

Els camps magnètics alterns de baixa freqüència poden 
provenir de l’exterior per la proximitat de línies elèctriques, 
transformadors o torres de distribució i no són aturats per la 
vegetació ni l’edificació.

No es contempla aquí el geomagnetisme o magnetisme 
natural ni els camps magnètics continus, que es tractaran 
en un altre article.

L’EXPOSICIÓ 
PROLONGADA 

a camps magnètics 
importants incrementa el 
risc de sofrir trastorns en 
la salut, en funció de les 
condicions fisiològiques de 
les persones exposades.



Aquesta anul·lació no passa 
en els camps magnètics 
dels electrons dels materials 
ferromagnètics, on cada 
àtom està polaritzat i 
alineat en seqüències 
positiva – negativa que els fa 
comportar-se com a petits 
imans de barra, unint-se els 
petits camps magnètics de 
cada àtom en un gran camp 
magnètic comú.

Dos cables elèctrics 
portadors de corrent elèctric, 
situats en paral·lel, s’atrauen 
entre sí quan els corrents 
passen en el mateix sentit i es 
rebutgen quan flueixen en el 
sentit contrari.

El magnetisme és la propietat 
de l’electricitat de comportar-
se com a ona. Quan major 
sigui el corrent elèctric, 
major serà el camp magnètic 
generat.

El camp magnètic entorn al 
cable és d’uns mil·límetres 
o centímetres en funció 
de la intensitat elèctrica 
que circuli pel cable. Si 
enrotllem el cable en forma 
de bobina formant espires, 
tots els camps magnètics 
s’uniran en un intens camp 
magnètic el qual variarà 
en intensitat i freqüència 
en funció de la intensitat 
del flux elèctric i del gruix 

o del nombre d’espires o 
distribució espacial de les 
mateixes .

El quadre que es presenta 
compara els nivells o 
valors  d’exposició màxima 
a camps magnètics alterns 
de baixa freqüència segons 
els països o els organismes 
internacionals. 

L’Institut Baubiologie 
Neubeuern, IBN d’Alemanya 
considera que per sobre 
les 500 nT són valors 
extremadament significatius, 
és a dir, 2.500.000 vegades 
per sobre dels valors que 
trobem a la natura.

Curiosament, l’Organització 
Mundial de la Salut accepta 
200.000 nT d’exposició 
per al públic en general i 
1.000.000 nT d’exposició 
per als treballadors. És 
a dir 1.000.000.000 i 
5.000.000.000 de vegades 
per sobre dels valors que es 
troben a la natura.

La Unió Europea accepta una 
exposició de 100.000 nT. 

Rússia accepta fins a 10.000 
nT per al públic i 100.000 nT 
per als treballadors.

L’Associació alemanya d’Ar-
quitectes de Bioconstrucció, 
BUND, té com a referència no 
superar el valor més baix de 
camp magnètic fixat en 10 nT.

Ni l’OMS ni la Unió Europea 

són en aquest cas unes bones 
guies de referència.

El principi de precaució  
recomana ser prudents davant 
el que desconeixem. El sentit 
comú fa pensar que l’existència 
de valors alts és un indicador de 
problemes en les instal·lacions 
i per tant la necessitat de 
corregir aquestes disfuncions 
que suposen danys a la salut 
i pèrdues energètiques. 
Ambdues conseqüències 
acaben sent pagades per tota 
la societat.

A Andorra podem i hem de 
tenir una major exigència amb 
els valors màxims d’exposició 
acceptada, per tal de tenir un 
entorn edificat més saludable 
i ser més eficients energètica-
ment. Especialment si volem 
oferir salut i natura al món.

L’ARQUITECTURA SALUDABLE (IV)
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La intensitat del camp magnètic 
es medeix en nanotesles (nT) o mil 
milionèsimes de tesla.

L’ARQUITECTURA SALUDABLE (VIII)
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Cables d'un llum de taula halogen

Transformador d'un llum halogen

Línies de força del camp elèctric

Cable de corrent 
(conductor)

Línies de força del camp magnètic

El camp magnètic d'una línia elèctrica no el frena la vegetació ni els 
materials de construcció.

Inducció electromagnètica de línia soterrada o transformador elèc-
tric de 10.000 o 25.000 Volts

El magnetisme és la 
propietat de l’electricitat 
de comportar-se com a 
ona. Quan major sigui el 
corrent elèctric, major 
serà el camp magnètic 
generat.

La majoria de les línies del camp elèctric s’apantallen 
amb la superfície de l'edifici i no entren a l'interior.

Cable de corrent 
(conductor)

A la natura el valor habitual és de 
dues deumil·lèsimes de nanotesla.

Les línies del camp magnètic no es poden 
apantallar i continuen a l'interior de l'edifici.



Tampoc poden seguir els mateixos requisits 
que la contractació de constructores, doncs 
per la licitació d’obres s’utilitza el mateix sis-
tema de subhasta perquè, a igualtat de capa-
citat tècnica, es tracta de la suma de diferents 
materials col·locats seguint uns criteris tèc-
nics.

El concurs d’arquitectura és l’eina per a la con-
tractació de serveis. I aquesta és una de les 
precisions més importants a l’hora de parlar 
de «concursos d’arquitectura». La diferencia-
ció és clara i s’ha d’entendre per evitar con-
fusions i problemàtiques en el plantejament 
general dels concursos d’arquitectura.

El concurs d’arquitectura és l’eina pel procés de selecció que fomenta que guanyi 
el millor!! Què vol dir millor?

La contractació de serveis d’arquitectura no pot seguir el mateixos requisits que la contractació 
de subministradors de materials, on és evident que el millor és el que oferta el preu més baix, 
ja que la qualitat i les característiques del material poden ser perfectament definides i seran 
similars o fins i tot idèntiques en totes les ofertes (gasoil, paper, vehicle, flors...).
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En aquest sentit, cada projecte d’arquitectura 
pot necessitar d’una certa sensibilitat o espe-
cialització específica, de vegades la part urba-
na o paisatgística és predominant a la cons-
tructiva, i de vegades per escala o situació no 
són comparables dues construccions amb el 
mateix programa. A Espanya, i malauradament 
a Andorra, no s’ha entès aquesta diferenciació 
entre subministrament de materials i de ser-
veis amb prou força i ens trobem que un plec 
per subministrament de gasoil és similar en 
contingut i forma al d’un concurs per selecci-
onar un arquitecte. Aquesta situació que s’ha 
perpetuat durant molt de temps és exclusiva, 
en altres països molt propers aquesta espe-
cificitat ha donat peu a concursos específics 
amb modalitats que responen a la realitat ar-
quitectònica.

Una de les més properes i ambicioses va ser 
la posada en marxa pel president Mitterrand, 
que amb l’objectiu lloable per aixecar el nivell 
qualitatiu de l’arquitectura francesa va crear 
«grans operacions d’arquitectura i urbanisme» 
que van permetre crear un programa arqui-
tectònic promovent els monuments moderns 
de Paris, que ja era la cuitat dels monuments, 
simbolitzant el rol de la França en l’art, la po-
lítica i l’economia durant el final del segle XX. 
Aquest política ambiciosa va donar vida a pro-
jectes tant emblemàtics com l’ampliació del 
Louvre, la biblioteca nacional de França o el 
parc de la Villette per citar-ne tres a Paris, o el 
«Carré d’Art» a Nimes, ja que una part era per 
la resta de la metròpoli. 

Es  volia passar per concurs la pràctica tota-
litat de l’obra pública del país per augmentar 
el nivell mitjà de tota l’arquitectura francesa, 
que és, sense dubte, la que conforma en gran 
mesura els pobles i les ciutats i amb la qual 
conviuen els ciutadans dia a dia.

Aquesta idea guarda una relació estreta amb 
la Llei d’Arquitectura Francesa: un text legis-
latiu d’una claredat i lucidesa extraordinàri-
es. La voluntat, que l’arquitectura esdevingui 
quelcom més que construcció, està explicita-
da de manera rotunda i intel·ligent a la pròpia 
Llei. Des d’aquest plantejament, què millor 
que tota l’obra pública del país esdevingués un 
clar reflex d’aquesta determinació legislativa, 
on l’arquitectura esdevé -i així ho expressa la 
pròpia Llei- un fet social i cultural.

Mentre a França fa anys que s’hi ha instaurat 

una normativa estricta sobre els concursos, 
entesos com un veritable instrument per acon-
seguir una millor arquitectura per a la socie-
tat, a Andorra encara no es fa una diferenci-
ació clara entre Serveis i Subministraments. 
L’Administració francesa és una entitat de rang 
nacional que determinarà l’organització i el sis-
tema dels diferents concursos, que en aquest 
cas, i sense interpretacions equívoques, es de-
nominen: concursos d’arquitectura.

Ara fa uns mesos, França ha fet un pas més 
endavant, i una llei nova posa per escrit la 
voluntat d’expandir la qualitat arquitectònica 
al conjunt de construccions i de territoris del 
país, seguint l’estratègia nacional per l’arqui-
tectura del Ministeri de Cultura.

En innovar i experimentar, inicialment reser-
vat per a projectes públics, «permis de faire» 
(«permís per fer»), es va estendre a l’habitat-
ge social, projectes de desenvolupament que 
ara entren en l’àmbit dels «projectes d’interès 
nacional», per finalitzar amb els habitatges 
mediocres: aquesta ha estat probablement la 
batalla més dura, però acaba en favor de la 
inclusió de qualitat arquitectònica, paisatge i 
medi ambient en tots els territoris.

 Al final, el concurs és la base legal, el contrac-
te que dona vida a un projecte, i és en aquest 
que s’ha de reflectir totes les ambicions, ne-
cessitats, directrius i il·lusions d’un projecte, 
ja que serà d’aquest document que ressorgirà 
l’equip redactor que farà un projecte que es 
licitarà i construirà (materialitzar)   amb una 
constructora que seguirà els plànols i els cri-
teris del arquitecte. 

El plec de bases és el «contracte» que dona 
vida a una de les primeres fases que perme-
tran la materialització del mateix, i doncs una 
de les mes importants, que ha d’incloure com 
a mínim:

• Antecedents i justificació del projecte.

• Pressupost real i públic.

• Documentació.

• Requeriments per a l’equip redactor.

• Definició del jurat i procés d’elecció.

Pel concursos d’idees cal garantir l’anonimat, 
garantir el procés de selecció, valorar la qua-
litat de la idea, no el cost (que pot venir fixat 
per les previsions pressupostàries). 

Per a la millor 
arquitectura

COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA

TEXT: COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA



- A la terrassa de la coberta trans-
itable s’hi ha refet la impermea-
bilització, mantenint el paviment 
original, ha millorat l’evacuació de 
les aigües i s’han fet pendents nous. 
Els problemes de filtracions també 
eren produïts en zones puntuals per 
ponts tèrmics, s’han reparat amb la 
millora de l’aïllament tèrmic.

- Pel que fa al comunidor, s’ha res-
taurat i/o restituït la fusteria de les 
obertures, les quals han estat dete-
riorades per diversos actes vandà-

lics, s’ha fet un repàs del llosat i s’ha 
orientat la creu de ferro del carener 
millorant la impermeabilització, 
respecte a les façanes s’ha recupe-
rat el rejuntat de l’aparell de pedra 
treballada amb la proporció d’àrids i 
calç similar a l’estat original.

- A la coberta de la nau s’ha millorat 
la impermeabilització del ràfec i la 
substitució d’un canal nou de coure.

La intervenció, tot i que és específica 
per a les zones afectades, s’ha pensat 

d’una forma planificada i integral 
sense perdre de vista la conservació 
del conjunt dels béns immobles, els 
quals són béns immobles d’interès 
cultural (BIC), inscrit en la seva totali-
tat a l’Inventari General del Patrimo-
ni Cultural, secció primera de la Llei 
9/2003 del patrimoni cultural d’An-
dorra, en la categoria de monument. 

L’objectiu principal de les obres ha 
consistit en reparar i restaurar di-
verses zones on s’hi han detectat 
lesions. D’una banda, s’ha refet la 
coberta transitable (terrassa) on hi 
havia greus filtracions d’aigua, que 
particularment afectaven al forjat 
i als murs del centre parroquial. 

D’altra banda, s’han fet actuacions 
més específiques per a elements 
arquitectònics. S’ha actuat sobre 
el comunidor i la nau de l’església 
(part antiga i ampliació est).

Les obres més importants han es-
tat les següents:
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PROJECTE: Intervenció de rehabilitació 
a l’església, comunidor i centre 
parroquial de Santa Eulàlia – fase I

CONSTRUCTORA: Auxini

El Departament de Patrimoni Cultural, Àrea de Béns Immobles, del 
Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra, ha 
desenvolupat el projecte tècnic per realitzar les obres de conservació 
i de restauració del conjunt monumental de Santa Eulàlia, d’Encamp.

TEXT: AUXINI · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

INTERVENCIÓ DE CONSERVACIÓ I DE RESTAURACIÓ DEL CONJUNT MONUMENTAL DE SANTA EULÀLIA, 
A L’ESGLÉSIA, COMUNIDOR I CENTRE PARROQUIAL D’ENCAMP

Conservació i restauració

“la intervenció s’ha pensat d’una forma 
planificada i integral sense perdre de 
vista la conservació del conjunt dels 
béns immobles, d’interès cultural, en la 
categoria de monument.”



L’objectiu principal de les obres realit-
zades és reparar i restaurar diverses zo-
nes on s’hi han detectat lesions.

S’ha actuat a la volta de canó, a les fissu-
res dels murs, als encastaments de les 
baranes de fusta, als elements elèctrics 
de l’església, a l’aparell de pedra del por-
xo, a la coberta de pissarra i als canals 
pluvials.

Les obres han consistit en refeccionar 
l’enguixat de la falsa volta, amb tracta-
ments preventius i curatius. 

Tant a la superfície de la volta de canó 
com a la dels murs de l’església s’han 
tractat les fissures segellant-les amb ar-
madura de fibra de vidre, i acabat amb 
pintura plàstica amb aportació de càrre-

ga mineral per augmentar la resistència 
a l’erosió i fer-la d’aparença semblant a 
les de calç i aplicació d’imprimació. 

S’ha sanejat i subjectat correctament 
el cablejat elèctric i les tires de LED 
exteriors, substituint magnetotèr-
mics del quadre general. 

S’han repassat les pissarres de les co-
bertes de la nau, l’absis, la sagristia i 
el porxo, i s’han netejat els canals i els 
baixants pluvials. S’han col·locat pe-
dres noves i s’ha rejuntat l’aparell de 
pedra en diversos punts del porxo. 

El Departament de Patrimoni Cultural, Àrea de Béns 
Immobles, del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del 
Govern d’Andorra ha desenvolupat el projecte tècnic per 
executar les obres de restauració i rehabilitació de l’Església 
de Sant Bartomeu de Soldeu.

TEXT: AUXINI · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

INTERVENCIÓ A L’ESGLÉSIA DE SANT BARTOMEU DE SOLDEU
PETITA ESGLÉSIA DEL SEGLE XVII

Rehabilitació
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L’Església està situada a l’extrem est de Soldeu, prop del camí ral. 
L’Església consta d’una nau prolongada per un absis. La nau està 
coberta per una volta de canó, intersecada per dues voltes de canó 
abans d’arribar a l’absis, una de les quals dona a una finestra ubica-
da a la façana nord de l’església.

PROJECTE: Obres de restauració 
i rehabilitació de l’Església de Sant 
Bartomeu de Soldeu
CONSTRUCTORA: Auxini

“S’ha actuat a la volta de canó, a les fissures 
dels murs, als encastaments de les baranes 
de fusta, als elements elèctrics de l’església, 
a l’aparell de pedra del porxo, a la coberta de 
pissarra i als canals pluvials.”



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 de la rehabilitació de les esglèsies Sta. Eulàlia d’Encamp i St. Bartomeu de Soldeu

Més de 60 anys 1951-2017

1968

2017



39l’advARQUITECTURA

El projecte de rehabilitació de l’Hostal Valira, a Escaldes-
Engordany, ha estat una tasca de tres anys en la que 
s’ha intervingut una construcció inaugurada la tardor de 
l’any 1933. L’origen i la catalogació com a edifici d’interès 
històric i arquitectònic per a Andorra, ha obligat als 
responsables de la rehabilitació a ser molt curosos i 
respectuosos en diversos aspectes de les obres, com ara 
els materials i el disseny originals de l’edifici. El resultat 
ha estat una edificació que manté les característiques de 
l’arquitectura del granit del segle passat, amb tots els 
avenços tecnològics dels que se l’ha dotat, convertint-la 
en un edifici de màxima eficiència energètica.

PER REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

REHABILITACIÓ HOSTAL VALIRA

Interès històric 
i arquitectònic
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L’estat en el que arquitectes i els en-
ginyers es van trobar la construcció 
es pot qualificar de molt malmès, ja 
que l’Hostal Valira havia patit en el seu 
moment un incendi força important. 
Aquest fet havia provocat que el forjat 
de la construcció presentés deficièn-
cies importants i aquestes havien de 
ser corregides fos quin fos el destí final 
que se li volia donar. La decisió final de 
la propietat sobre quin ús se li donaria 
a l’antic establiment hoteler va passar 
per diverses fases, encara que final-
ment s’ha decidit per una doble funció: 

per una banda apartaments de lloguer 
per a particulars i per l’altra ubicar el 
Museu Carmen Thyssen.

Aquest destí però, no ha afectat a les 
feines realitzades, ja que certes man-
cances existents s’havien de soluci-
onar independentment de la funció 
final de l’edifici. Aquesta construcció 
de set nivells compta amb una planta 
soterrània, la baixa on hi ha el museu, 
quatre plantes d’apartaments i, final-
ment, una cinquena o altell on també 
s’hi han fet habitatges.

>> L’ impressionant  elevador panoràmic és un dels elements més destacats 
de tot el projecte. Com en el seu dia va ser el magnífic ascensor de l’Hostal 
Valira. El volum geomètric de vidre destaca entre tota la construcció de 
granit; material bàsic de la façana

>> L’interior de l’edifici amb materials de primera qualitat, ha estat 
projectat per facilitar i optimitzar el trànsit dels inquilins amb un disseny 
actual i sobri al mateix temps

L’empresa responsable de la rehabi-
litació i els industrials implicats han 
col·laborat estretament amb l’adminis-
tració pública, concretament amb Pa-
trimoni Nacional que ha estat l’encar-
regat d’orientar-los pel que fa sobretot 
als materials a utilitzar. En aquest sen-
tit, el projecte és fidel en parts com ara 
les finestres, fetes en fusta i amb un 
tint vermellós igual que el de l’època. 
També s’han col·locat les caracterís-
tiques divisions amb què comptaven 
les finestres en aquella època, ja que 
la voluntat ha estat sempre recuperar 

l’aspecte que va tenir l’Hostal Valira en 
la inauguració. Continuant amb els tan-
caments, aquests s’han  realitzat amb 
vidres dobles, adaptats al disseny tan 
particular de finestra. Aquest tipus de 
vidre permet mantenir un tempratura 
constant a l’interior dels habitatges. No 
hi ha canvis bruscos de temperatura, ja 
que es manté fresc a l’estiu i calent a 
l’hivern. Durant el temps que ha durat 
la rehabilitació, entre 2014 i 2017, uns 
tres anys més o menys, la propietat ha 
donat algun canvi de rumb pel que fa 
al destí que han tingut els diferents es-

El granit 
continua sent 
l’element 
principal al 
Valira
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pais del Valira, sent la planta baixa la gran protagonista 
al ser destinada al Museu Carmen Thyssen. A la resta 
de nivells s’hi situen els apartaments; aquests s’han 
dissenyat de manera que sigui l’inquilí qui finalment 
l’acabi de transformar, però, sense oblidar la senzillesa 
i l’elegància que han d’acompanyar a uns apartaments 
de cert nivell adquisitiu, com és el cas. Pel que fa als 
materials s’ha escollit primera qualitat en tots els as-
pectes, sense oblidar la vessant pràctica. És el cas dels 
terres dels apartaments que s’han fet en un parquet de 
PVC que simula la fusta. Això permet que aquest pugui 
ser rentat i mullat sense cap inconvenient pel deteri-
orament. Aquesta tònica s’ha seguit en la majoria de 
materials utilitzats, vetllant per a què tinguin un man-
teniment mínim i un alt rendiment.

L’Hostal Valira, com a edifici de l’època del granit, ama-
gava tresors a l’interior com l’ascensor, que malgrat tot 
va quedar inutilitzable després del malaurat incendi. La 
normativa vigent en aquesta matèria ha fet que aquest 
aspecte de l’obra s’hagi traslladat a l’exterior, en el que és 
un exemple d’arquitectura i disseny actuals i moderns. La 
gran estructura transparent de formes geomètriques que 
amaga la construcció al darrere, compleix les funcions 
que tenia l’antic elevador. Aquell era una joia de l’època 
i, de fet, se n’ha conservat una part com a mostra dels 
orígens de la construcció, així com s’ha fet amb altres 
parts característiques de l’antic Hostal Valira. Un altre 
dels aspectes a destacar d’aquesta rehabilitació és la re-
cuperació i l’exalçament del pati interior. Sovint, aquesta 
part d’una construcció queda amagada, inutilitzada o bé 
amb un ús simbòlic i residual. En aquesta ocasió s’ha eli-
minat una part de l’edificació, obrint aquest pati a l’exte-
rior i convertint-lo en una part més de la zona urbana que 
ocupa l’edifici a Escaldes-Engordany i en l’accés principal 
a l’escala del Valira. 

>>>Els materials utilitzats a 
l’interior dels habitatges són 
una mena de tribut a l’arqui-
tectura de l’època en la que va 
ser construït l’Hostal Valira. 
S’han fet servir pedra, pis-
sarra i fusta com a elements 
principals als revestiments 
de parets i terres. Aquests 
apartaments d’alta gamma són 
un exemple de disseny actual, 
amb atenció especial a la mà-
xima presència de llum natural
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Com ha comentat a L’Art de Viure, el 
responsable d’Engitec: “Un edifci tan 
petit, amb dos usos tant diferents era 
molt important que fos molt diàfan 
i clar en els accessos per no perdre 
contundència”. 

D’aquesta manera, també es diferen-
cia d’una manera clara de l’entrada 
del museu.  

>>>> La decoració bàsica dels habi-
tatges s’ha fet de manera que el nou 
inquilí acabi de donar vida a unes 
estances ja de per sí riques amb la 
distribució, els materials i el mobi-
liari escollit

La personalitat 
particular de l’edifici 
és manté

PROPIETAT: Marta Ribas Reig / REIG PATRIMONIA, SA

ARQUITECTURA: Engitec / Pere ESPUGA SORRIBES

ENGINYERIA: Engitec / Josep Ma PLANES OBIOLS

INTERIORISTA: Anna Penades Ylla

CONSTRUCTORA: Urcosa



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

ENGINYERIA CIVIL
- Estudis i projectes:

· Infraestructures viàries
· Estructures d’edificació
· Obra civil

- Geotècnia
- Estabilitat de talussos i vessants
- Fonamentacions especials

ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS
- Sostenibilitat i energies renovables

· Geotèrmia
· Aerotèrmia alta/baixa Ta

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

- Estudis eficiència energètica
- Electricitat, domòtica

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

engitec@engitec.ad
www.engitec.ad

T. 802 000 · F. 802 009 · Bonaventura Armengol, 10 · Despatx 234 · AD500 Andorra la Vella 
Tel. 720 975 urcosa@andorra.adwww.urcosaandorra.com

Empresa constructora de 

la reforma 

de l’Hostal Valira 

i del Museu Thyssen

Arquitectura i enginyeria de la reforma de l’Hostal Valira i del Museu Carmen Thyssen



Industrials col·laboradors Reforma Hostal Valira

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

ESPECIALISTES EN 
IMPERMEABILITZACIONS

Av. Sant Antoni, Casa Montané, 2-2 · Urb. Teixidó · AD400 La Massana · Principat d’Andorra
T +376 335 577 · llosandor@gmail.com

COL·LOCACIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT DE TEULADES, LLOSES, CANALS I BAIXANTS · AÏLLAMENTS TÈRMICS · COL·LOCACIÓ DE VELUX

Industrials col·laboradors Reforma Hostal Valira

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

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

unifor@grupheracles.com   ·  www.unifor.ad

Avda. Princep Benlloch,3 · AD200 ENCAMP · Principat d’Andorra · Tel. (+376) 334 773 · astvandorra@hotmail.com

Instal·lació de sistemes de seguretat, línies de vida i ancoratges.
INDUSTRIAL COL·LABORADOR DEL PROJECTE HOSTAL VALIRA



Industrials col·laboradors Reforma Hostal Valira

SUBMINISTRAMENT, REPARACIÓ I MOTORITZACIÓ 
DE TOT TIPUS DE PERSIANES, CORTINES, TENDALS I 

MOSQUITERES

Camí Ral, núm. 1 | Local comercial B 4
AD500 ANDORRA LA VELLA

T. 825 725 | F. 867 780 | copeco@andorra.ad
www.ficsl.com

C/ PRAT DE LA CREU, 96
AD500 ANDORRA LA VELLA
PRINCIPAT D'ANDORRA

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

Art, construcció i fusta:

Ha col·laborat en el projecte de l'Hostal Valira

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

ELECTRICITAT EN GENERAL
ELECTRODOMÈSTICS



Si busca la Qualitat i el Disseny
KONE disposa de totes les solucions
adaptades a les seves necessitats

Tel. 720 000
atencion.cliente@kone.com

Industrials col·laboradors Reforma Hostal Valira i del Museu Carmen Thyssen

Carrer Pobladó, 37
Naus Cortés núm. 3

AD500 Santa Coloma
Andorra

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

SANTOS espais interiors

C/Baixada del Molí, núm. 3 · AD500 Andorra la Vella · T. 816 680
info.santos@andorra.ad  ·  www.santos.es

carrer de les Boïgues, s/n · Edifici Pic Blanc, baixos
AD700 Escaldes-Engordany · Tel. 828 982

casaneta@andorra.ad

NETEGES 
FINAL D’OBRA, MANTENIMENT, APROFUNDIDES 

NETEGES ESPECIALITZADES:
VIDRES, APARCAMENTS, MOQUETES

NETEJA D’EXTERIOR, TRETA DE NEU I JARDINERIA
ABRILLANTAMENT DE TERRES

Industrial col·laborador Reforma Hostal Valira

Industrial col·laborador Reforma Hostal Valira Industrial col·laborador Reforma Hostal Valira i Museu Thyssen



Industrials col·laboradors Reforma Hostal Valira

www.palmiragefred.ad

DELEGACIÓ A ANDORRA

EMPRESA 
COL·LABORADORA 

EN EL PROJECTE
HOSTAL VALIRA

 T +376 822198
M +376 364 661

daikin@andorra.ad

Ctra. de la Comella, 31 · Nau 2 del Ribal
AD500 ANDORRA LA VELLA

T/F (+376) 869 657 · fusteben@andorra.ad

Fusteria Ebenisteria

Empresa col·laboradora de la reforma de l’Hostal Valira 
i del Museu Carmen Thyssen



Av. Joan Martí, 42 · baixos local 14
AD200 ENCAMP · T +376 833 306

Fax. +376 833 365  · port-guix@andorra.adTREBALLS EN GUIX I  PLACO

Empresa col·laboradora de la reforma de l’Hostal Valira i del Museu Carmen Thyssen

Portes automàtiques d’Andorra

Carretera general II _ edifici La Bartra _ bloc E _ local 4
AD200 ENCAMP  _  Tel. 804482 · Fax 861910

portand@andorra.ad

Angel Mir   Ⅰ   DEA   Ⅰ   Riera
Pantalles LED   Ⅰ   Manusa

EMPRESA COL·LABORADORA 
EN EL PROJECTE MUSEU CARMEN THYSSEN

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

INDUSTRIAL 
COL·LABORADOR  
HOSTAL VALIRA

MUSEU CARMEN THYSSEN

SERRALLERIA 
EN GENERAL

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



Pel que fa a la prevenció de situacions 
com podria ser un incendi, el conjunt de 
l’edifici està protegit amb un sistema de 
Detecció Analògica d’Incendis mitjan-
çant la tecnologia més avançada i el dis-
seny avantguardista de la casa Detnov,  
marca de la qual Sepir Seguretat és Dis-
tribuïdor oficial per al principat.

Altres elements que intervenen en la im-
plementació d’un sistema de seguretat: 
són les portes tallafoc, les qual juguen 
un paper molt important en matèria de 
prevenció i protecció contra el foc, Sepir 
Seguretat ha confiat en el treball, garan-

tia i experiència de la marca ALFATECO.

Les portes cuirassades són elements de 
protecció i dissuasius imprescindibles. 
FERRIMAX, de reconeguda fama i noto-
rietat, proveïdor del qual Sepir Segure-
tat és distribuïdor oficial per a Andorra, 
ha estat l’escollit pel subministrament 
d’aquest material.

La  seguretat al museu es culmina  amb 
la instal·lació de sistemes Antirobatori, 
Control d’Accés i Circuit Tancat de Tele-
visió mitjançant elements acuradament 
seleccionats per a la protecció de les 
obres d’art i subministrats  pels diferents 

proveïdors de Sepir Seguretat, els quals 
gaudeixen  de reconegut prestigi i popu-
laritat, així com de la corresponent ga-
rantia i homologació, la qual cosa dona 
un valor afegit a les seves instal·lacions. 

L’elecció de Sepir Seguretat ha estat,  
sens dubte,  una decisió basada en la 
qualitat i la fiabilitat dels productes que 
aquesta empresa pot posar al servei del 
museu, però també per la professionali-
tat i el rigor del seu equip tècnic i humà.
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Tots els aspectes que envolten el projecte del Museu Carmen Thyssen estan marcats per la 
professionalitat de les empreses i les institucions implicades. El de la seguretat era un dels punts clau 
en la remodelació de l’edifici i el disseny del nou museu i,  per aquesta raó,  la direcció de la Fundació 
Museand, responsable del Museu Thyssen, ha confiat en Sepir Seguretat,  empresa creada l’any 1986.

Sepir Seguretat  ha treballat i mantingut en tot moment una 
col·laboració estreta amb l’enginyeria, empresa responsable del 
projecte i el seguiment de les obres. Per tal d’oferir un disseny que 
es correspongui amb la més alta tecnologia del conjunt de mesures 
i sistemes per mantenir el recinte protegit en tots els aspectes com 
robatoris,  incendis, atacs contra obres d’art. Materials que, al 
temps que protegeixin, no perjudiquin les esmentades obres d’art i 
respectin el medi ambient. 

La planificació i implantació adequades d’un seguit de mesures 
que conformen els diferents sistemes de seguretat fan que tot 
funcioni de forma satisfactòria eviten i així situacions anòmales, 
això permet que el Museu Carmen Thyssen estigui a l’alçada dels 
principals museus del món. 

 SEGURETAT-MUSEU THYSSEN

La seguretat al servei de l’art

Sistemes anti-robatoriSistemes anti-robatori
Circuit tancat de televisióCircuit tancat de televisió

Detecció i extinció automàtica d’incendiDetecció i extinció automàtica d’incendi
Control d’Accés

Seguretat física
Cambres cuirassadesCambres cuirassades

Connexió a central receptoraConnexió a central receptora

Avinguda Príncep Benlloch, 6 A, 1r, 3a · AD500 ANDORRA LA VELLA  · (Principat d’Andorra)
Tel. 825 328 · Fax 863 974 · sepir@andorra.ad www.sepirseguretat.com

Som Seguretat

EMPRESA INSTAL·LADORA 
DELS SISTEMES DE SEGURETAT 
EN ELS PROJECTES:

HOSTAL VALIRA &
MUSEU CARMEN THYSSEN



Industrials col·laboradors del Museu Carmen Thyssen

Fusteria Ebenisteria

Av. de Salou · c/ Les Costes · Magatzems Cervós, local 4-5 · AD500 ANDORRA LA VELLA · fusteriaferri@andorra.ad  ·  Tel. 725 827 · Fax. 722 827

INSTAL.LACIONS I MANTENIMENT  DE:   · AIRE CONDICIONAT    · CALEFACCIÓ    · SOLAR    · ENERGIES RENOVABLES

C/ de les Costes, s/n · N
au 3 · Ed. Arm

engol · AD500 ANDORRA LA VELLA  · Tel. 80 80 20 · Fax 80 80 21 · trefelca@andorra
.ad

Empresa col·laboradora del projecte del Museu Carmen Thyssen

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

www.gea.ad

 IL·LUMINACIÓ EFICIENT

Empresa col·laboradora del projecte del Museu Carmen Thyssen

ISD, SL    I    INTEGRACIÓ DE SISTEMES DOMÒTICS
Av. Santa Coloma 33, Baixos · Edifici Sandi I · AD500  Andorra la Vella

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

EMPRESA COL·LABORADORA 
EN ELS PROJECTES HOSTAL VALIRA 
I EN EL MUSEU CARMEN THYSSEN



emangroup@andorra.ad

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

Av. d’Enclar, 27 · AD500 Santa Coloma
EMPRESA COL·LABORADORA EN ELS PROJECTES:
HOSTAL VALIRA   //   MUSEU CARMEN THYSSEN

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

INDUSTRIAL COL·LABORADOR  EN ELS PROJECTES HOSTAL VALIRA I MUSEU CARMEN THYSSEN
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Industrial col·laborador en el projecte del Museu Carmen Thyssen

Industrial col·laborador en el projectes Hostal Valira i Museu Carmen Thyssen
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MUSEU CARMEN THYSSEN

Una tela en blanc
El Museu Carmen Thyssen Andorra, a la planta baixa de l’edifici de l’antic Hostal Valira, és un 
exemple del que un bon treball de disseny d’interiors pot fer amb unes dimensions a priori 
escasses. Engitec, encarregat de la rehabilitació de l’Hostal, també ha tingut a les seves mans 
la tasca de donar forma a una sala que està als baixos d’un dels edificis més emblemàtics de 
la parròquia d’Escaldes-Engordany. El disseny de l’espai interior, l’enllumenat, els acabats 
i el mobiliari han estat projectats amb detall per el despatx >DABADA-Laura Luke. Darrere 
d’una façana granítica s’obre un espai blanc de 222 m2 destinat a l’exhibició d’obres d’art. 
Precisament, l’espai ha estat un dels aspectes que ha calgut treballar amb cura per a poder 
optimitzar fins a l’últim centímetre de l’obra. Això ha provocat la necessitat de fer equip, 
dissenyadora i tècnics, amb els responsables de la rehabilitació general de tot l’edifici 
-Engitec-, col·laboració profitosa que s’ha mantingut durant tot el procés i que ha donat 
uns resultats òptims.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ



Flexibilitat seria la paraula clau 
per a definir el concepte a l’entorn 
del qual gira tot el projecte de dis-
seny d’aquesta nova sala d’exposi-
cions, situada a la part alta de la 
parròquia d’Escaldes-Engordany. 
A més, s’ha de tenir en compte 
que es tracta d’una institució amb 
una potent marca personal i una 
projecció internacional inusual. 
La dissenyadora Laura Luke ha 
reconegut a L’Art de Viure que 

el Thyssen Andorra se surt de la 
norma, si el comparem amb al-
tres sales tant del país com de 
fora: “El Museu Carmen Thyssen 
Andorra té un element diferencia-
dor respecte d’altres museus: és un 
museu directe, fàcil, accessible. No 
hi ha preavís… la percepció que té 
el visitant del contingut és imme-
diata i directa, cosa que no passa 
en la gran majoria dels museus, 
i facilita la connexió del visitant 
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>> La recepció i la botiga son espais amplis i lluminosos amb una distribució 
ordenada però al mateix temps mal·leable i canviant per a poder ser 
transformats segons les necessitats futures
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amb l’obra i el discurs proposat en 
l’exposició que a més incorpora les 
noves tecnologies per comprendre 
millor l’obra. La temporalitat tam-
bé és un gran valor d’aquest museu. 
La gran qualitat del contingut i la 
possibilitat de renovar anualment 
compensa les dimensions del Mu-
seu i permet aprofundir en l’obra 
exposada i gaudir-ne sense saturar 

la percepció. Per això l’espai havia 
de ser net, neutre, i ordenat d’una 
forma  inconscient.” 

Així doncs, l’espai havia de tenir 
una distribució lliure i àmplia, 
alhora que calia tenir molt en 
compte que a més de les obres i la 
seva bona visualització, s’hi havi-
en d’instal·lar tot un seguit de  sis-

temes de seguretat complexes. La 
reforma va anar a càrrec de Pere 
Espuga d’Engitec. Espuga ha ex-
plicat a L’Art de Viure que pel que 
fa a l’accés al museu “aquest havia 
de ser singular, però sense malme-
tre ni competir amb la identitat 
expressiva de l’edifici històric. Vaig 
projectar el porxo metàl·lic que ens 
invita i dona escala suficient a un 

accés lateral molt estret i no toca ni 
malmet la façana de pedra”. 

La dissenyadora es va encarregar 
de l’aspecte final dels diferents es-
pais a més de la sala principal.

El “hall” de l’entrada, la botiga, 
les taquilles, la sala de reunions 
del patronat i l’Educarmen, són 

>> Les diferents tonalitats de blanc aporten volum als espais i més o menys 
intensitat en la il·luminació en sintonia amb l’obra exhibida

>> La distribució del museu és el resultat d’un disseny concret per a aquesta 
exposició. En un futur aquesta pot ser canviada segons el contingut de la 
propera mostra

Flexibilitat 
en el disseny
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les diferents intervencions que 
formen els 180 m2 del Thyssen. 
La dissenyadora va tenir molt en 
compte les particularitats que 
s’havien de respectar, com ara que 
fos un projecte simple en quant a 
la dinàmica del museu, per a què 

el gaudi de les obres sigui el pro-
tagonista absolut. 

Pel que fa als materials i als colors, 
es volia jugar amb una diferència 
de volums que defineixen l’es-
tructura i la distribució. Amb la 

Les diferents tonalitats de blanc 
aporten volum als espais i més o menys 
intensitat en la il·luminació en sintonia 
amb l’obra exhibida



utilització del porcellànic gris gra-
nític es vincula l’interior amb un 
exterior característic de l’arqui-
tectura de granit del segle passat. 

La geometria és un altre punt de 
referència en el conjunt d’aquesta 
sala; s’ha respectat al màxim una 
pauta neta i geomètrica en tots 
els aspectes. 

Les diferències de volums venen 
donades per les diferents tona-
litats de blancs. Aquests donen 
com a resultat zones més i menys 
lluminoses, facilitant així espais 
amb més intimitat que afavorei-
xen  la contemplació de l’obra ex-
posada. 

73l’advARQUITECTURA / INTERIORISME

>> La zona destinada a les 
exhibicions ha estat dissenyada 
per poder transformar-se en 
un futur quan el contingut de 
l’exposició canviï

La tecnologia a 
disposició de l’art amb 
les pantalles tàctils
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La temporalitat de les 
exposicions és un repte 
acomplert, ja que el dis-
seny de la sala s’adap-
tarà a les diferents dis-
tribucions futures, que 
es marcaran des de la 
direcció artística de la 
institució. 

Per això ha estat molt 
important la tasca 

conjunta realitzada entre els 
diferents equips i empreses que 
han treballat en el projecte de 
remodelació de tot l’edifici.  

PROJECTE: Museu Carmen Thyssen Andorra

ARQUITECTURA: Engitec / Pere ESPUGA SORRIBES

ENGINYERIA: Engitec / Josep Ma PLANES OBIOLS

INTERIORISTA: >DABADA / Laura Luke

CONSTRUCTORA: Urcosa



L’eduCarmen Thyssen segueix la línea de 
disseny de la zona principal on es mos-
tren les obres d’art, però les proporci-
ons tenen en compte que els usuaris 
principals seran els nens. Una pantalla 
interactiva, taules i cadires on els nens 
podran emular als grans artistes que 
exposen i exposaran al Thyssen, hi ha 
també uns graons preparats per ser els 

seients d’una mena d’aula improvisada. 
Però l’aspecte més interessant d’aquest 
espai és sens dubte la recerca i troba-
lla dels cercles en el rosa corporatiu de 
l’operador de telecomunicacions i que 
s’han amagat per tot l’espai. Per tro-
bar-los, els nens s’hauran de situar en 
un punt concret i a una alçada precisa 
per poder observar la circumferència. 
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És clar que la finalitat d’un museu o una mostra d’art va més enllà de la simple exhibició d’un objecte 
amb finalitats comercials. Per molts, l’art transporta a través del temps l’essència de cada generació de 
la que és fruit. Al Thyssen d’Andorra, no només s’hi poden contemplar algunes de les obres mítiques de la 
història de l’art, sinó que a més la vessant educativa es destaca gràcies a una col·laboració amb Andorra 
Telecom, que ha donat com a fruit l’espai eduCarmen Thyssen 

 ESPAI eduCarmen Thyssen

Art educatiu
>> A nivell de disseny el blanc és, com a la resta de la institució, el fil 
conductor de l’interiorisme. Els punts d’atenció se centren precisament en 
els cercles ocults i el rètol amb el nom de l’espai en rosa i blau

En l’art hi han tantes 
interpretacions com 
mirades



 Consolidar espai suficient amb la màxima 
quantitat de llum natural possible era la 

premissa principal que la dissenyadora d’interiors Laura Torres s’havia imposat 
a l’hora de fer realitat la seva llar. Torres considera casa seva com una carta 
de presentació de cara a futurs clients, però sempre amb el convenciment que 
cadascú ha d’impregnar de la seva personalitat els espais que habita. A la casa 

de la dissenyadora no hi trobarem elements superflus ni gratuïts. Tot té el seu perquè i té un objectiu 
i una necessitat que cobrir. Fer un espai habitable i amb identitat per a cadascun dels habitants, 
siguin menors o adults. Un altre dels pilars d’aquest projecte ha estat comptar amb primeres 
marques i qualitats pel que fa als materials utilitzats en aquest disseny avanguardista.
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Llum i m2 són els dos 
ingredients bàsics del 
projecte

VIVENDA UNIFAMILIAR

Viure i conviure
TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

HABITATGE UNIFAMILIAR · ENCAMP

Viure i conviure



o altres, la convivència de tots està 
reflectida en la distribució i en els 
diferents elements que la formen. 
La planta de dalt, on s’hi viu més, 
són 250 m2 diàfans que formen la 
cuina, el menjador, i els espais que 
Torres anomena de relax; de jocs 
i estudi pels menuts i de lectura i 
altres estones d’oci pels adults, a 
més de prolongacions de les vides 
professionals. Es tracta d’una casa 
que es viu fins l’últim racó cada 
dia. Els materials que s’han utilit-
zat són de primera qualitat i estan 
pensats per cada funció concreta a 
la qual estan destinats. Amb la va-
rietat cromàtica també hi ha una 
pauta sòbria que es manté, excep-
te pels diferents punts de color 
col·locats de manera estratègica i 
per trencar el ritme del disseny. 

L’habitació principal, amb 90 m2 
d’espai, també és un espai ampli 

on tot té un lloc i on l’ordre no 
estableix una barrera a la calidesa 
de l’entorn. Una de les caracterís-
tiques a destacar d’aquest projecte 
és l’absència de portes en les cam-
bres de bany; aquestes són una 
part més dels dormitoris. Aquest 
aspecte del disseny és un dels 
punts que defensa la dissenyadora 
Laura Torres, que considera que 
s’ha de començar a trencar barre-

Sobri i sense ostentació són els dos 
adjectius que defineixen aquest 
dúplex de 550 m2 que la interiorista 
Laura Torres va projectar de mane-
ra naturalment diferent de la resta 
de feines que realitza. És casa seva 
i coneixia perfectament quines ne-
cessitats i quins aspectes havia de 
tenir en compte a l’hora de posar 
a la pràctica el que tenia sobre el 
paper. 

Espais diàfans, molt d’espai i sen-
se elements decoratius gratuïts. A 
més, tenint en compte la presència 
de dos menors, un nen i una nena, 
quines inquietuds i necessitats 
també es van considerar a l’hora 
de planificar aquesta llar. Els dife-
rents espais comuns estan ideats 
per a què siguin multifuncionals; 
no hi ha cap zona exclusiva d’uns 

>>Amb dos nivells, aquest dúplex és 
un mirall del tipus de feines que fa 
la propietària. Materials de primera 
qualitat i una distribució on el 
principal objectiu és gaudir de cada 
racó de la llar

Gamma cromàtica 
sòbria amb 
pinzellades de 
color
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res pel que fa als espais de neteja 
i higiene personal, i que aquests 
han de formar part de la resta de 
l’àmbit que ens afecta a la vida di-
ària. 

Eliminar les portes, segons Torres, 
és un gest que aporta més que resta, 
es podria pensar que intimitat, a la 
convivència diària d’una família. 

Precisament, aquest és un dels 
punts que intenta inculcar als cli-

ents en els seus projectes: el d’obrir 
els espais i eliminar les fronteres 
que suposen les portes. 

Justament, en mig de les quatre 
cambres de dormir de la família i 
la de convidats hi ha un espai amb 
una banyera àmplia i una zona per a 
practicar esport que està destinada 
a tots els habitants de la llar, i que 
actua com a punt de trobada en els 
moments d’oci de la família i dels 
convidats. 

>> La no exclusió del bany a la zona dels dormitoris és un dels aspectes 
característics dels dissenys d’aquesta creativa de l’interiorisme
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pot encomanar amb el disseny que 
el consumidor vulgui i després de 
la instal·lació no cal preocupar-se’n 
gaire més. És com una obra d’art 
natural. Al terra fusta natural de 
primera qualitat i als banys micro-
ciment; un producte permanent en 
els treballs de Laura Torres per la 
versatilitat i les prestacions a nivell 
de manteniment.

En conjunt, es tracta d’una llar on 
tot i l’aspecte de disseny avanguar-
dista, és un projecte càlid i acolli-
dor, però sobretot vital i enèrgic. 

PROJECTE: 
Habitatge unifamiliar · Encamp
INTERIORISTA: Laura Torres Masbernat

>>Aquesta sala és el nexe d’unió a la 
planta on estan els dormitoris. Un 
espai d’encontre entre els diferents 
membres de la familia on és pot 
practicar esport o simplement un 
moment de relax.

El petit jardí vertical és un dels tre-
sors que amaga aquest projecte. Es 
tracta d’una zona amb plantes reals 
i que després d’un procés han que-
dat aturades en el creixement i no 

necessiten de cap tipus de man-
teniment. El que sí que li va bé a 
aquest petit jardí vertical és la man-
ca de llum natural per evitar-ne la 
deshidratació. El producte en sí es 

>>La il·luminació acompanya amb un ritme pausat tots els racons de 
l’habitatge i els colors, tot i ser sobris, compten amb contrapunts que 
trenquen el que podria semblar una gamma cromàtica austera



Acabat. Perfecte.                                             

LS 990 – El clàssic entre els interruptors.

JUNG.DE

AZ_LS990_FormVollendet_210x297mm_ES.indd   2 07.03.17   18:37

En el sector en què ens 
movem no és nou sentir 
a parlar d’instal•lacions 
amb domòtica on l’usuari 
no sap (en molts casos ni 
tan sols coneix), quin és 
el sistema que acompa-
nya la casa o el pis que 
acaba de comprar o llo-
gar i on, per tant, el mal-
baratament i l’aparent 
inutilitat l’acaben con-
vertint en un ens semi-
present però amb con-
notacions negatives. 
Aquesta esfera té les 
seves conseqüències. 
Des d’un punt de vis-
ta de mercat, tots les 
hem patit, i hem vist 
com, en moments 
en què les operaci-
ons s’estrenyien, el 

primer damnificat de 
la reducció de costos, en 

molts casos, eren els sistemes d’automatitza-
ció i integració dels habitatges.

És ben cert però, que en aquests darrers 
temps, la responsabilitat i, sobretot, una 
professionalització creixent d’aquest tipus de 
producte i dels prescriptors i els integradors 
relacionats amb aquesta mena de material, ha 
anat deixant pas a una concepció més lenta 
però millor d’aquest tipus d’instal•lació que, a 
més de treballar en l’argumentari del confort, 
que també, ha sabut encaminar-se a donar 
respostes a altres carències importants que 
el mateix mercat demanava: eficiència ener-
gètica, personalització de les instal•lacions 
amb briefings molt més acurats sobre clients i 
funcions, seguretat en habitatges i en edificis 
i, sobretot, millorar les comunicacions dels 
espais domotitzats amb els usuaris, fent-se 
efectiu un feedback entre ells que és factible 
des de qualsevol part del món.

El projecte “Habitatge unifamiliar · En-
camp”, va ser un repte atractiu des del 
principi per al departament de projectes de 
Novelec. Es tractava d’una instal•lació nova, 
amb un perfil de client jove, amb capacitat 
tècnica, i on es va tenir molt clar des del prin-
cipi que la instal•lació domòtica seria de fàcil 
comprensió per a tots els habitants de l’ha-
bitatge (inclosos els dos infants) o no seria. 
Des d’un punt de vista tècnic estava bastant 
clar l’objectiu final, però també els processos 
previs a tenir en compte abans de projectar 
el material necessari. Vam comptar a més 
amb una molt bona sintonia amb l’empresa 
instal•ladora que alhora va mostrar la forma-
ció i l’actitud necessàries per a fer front amb 
totes les garanties a aquest tipus de proposta 
des del primer moment.

Novelec hauria d’emprendre una feina de re-
cerca per aconseguir complir amb els plante-
jaments essencials del client:

1. Màxima senzillesa en l’interface d’usuari.

2. Minimitzar els polsadors i els interrup-
tors, així com també els termòstats visibles.

3. Màxim servei del sistema.

Durant molt de temps, hem vist com les 
instal•lacions domòtiques acabaven tenint 
tants polsadors a les parets com les conven-
cionals. Això, a més de ser del tot incoherent, 
anava en contra dels principis bàsics d’estèti-
ca que es venen imposant a les tendències ac-
tuals sobre interiorisme. A més, suposaria un 
sobrecost de la instal•lació, la faria poc efici-
ent i, per tant, poc recomanable per a l’usuari.

Treballant la minimització de mecanismes 
funcionals a les parets vam trobar una solució 
tècnica ideal: un polsador multifunció que ens 
permetria, en un sol caixetí, prestar diversitat 
de funcions depenent de factors que con-
trolaria totalment l’usuari: en quina estança 
està instal•lat (gimnàs, habitacions adults, 
habitacions nens, cuina, etc.). La versatilitat 
d’aquest polsador va fer decantar clarament 
la balança cap a aquesta solució.

Es tracta del polsador d’estança de 4 fases del 
fabricant JUNG. Un polsador que pot funcio-
nar tant amb maniobres individuals com glo-
bals, que permet gravar l’estat del moment de 
tos els elements que volem que intervinguin 
en aquell escenari i reproduir-lo sempre que a 
l’usuari li sembli oportú. És l’usuari qui, un cop 
habita casa seva, tria la manera en què vol 
que casa seva es comporti amb ell, i mai ha 
de ser a la inversa. Per tant, aquesta solució 
tan polivalent ens donava resposta a aquest 
element essencial de la instal•lació.

Aquesta solució però, no pot obviar el fet que 
totes les maniobres que componen un projecte 
de tipus elèctric (incloent-hi el clima) han d’es-
tar disponibles per a l’usuari per poder-les fer 
funcionar de manera individual i al seu gust per 
diferents motius: el primer i bàsic és per poder 
crear l’ambient i/o l’escenari que es gravarà al 
sistema per poder ser activat i esdevenir quan 

el client ho cregui convenient. A més, haurien 
d’estar disponibles per un altre motiu evident, 
però no sempre atès en aquest tipus de projec-
tes les variables de funcionament d’un mateix 
escenari per motius relacionats amb canvis 
d’horaris, modificacions sobtades de l’anar i 
venir dels usuaris de l’habitatge o l’estat anímic 
dels mateixos en moments puntuals i com això 
afecta a parts del sistema com la intensitat lu-
mínica o la temperatura de l’habitatge.

La solució a aquesta necessitat la vam trobar 
en un sistema de comunicació i visualitza-
ció de l’habitatge a través de webserver: El 
ComfortClick que comercialitza el fabricant 
JUNG. Aquest sistema de webserver treba-
lla sota una interface molt senzilla, pensada 
per poder ser utilitzada per qualsevol tipus 
d’usuari sense coneixements informàtics ni 
tècnics. Només necessita d’un suport com és 
el fet de disposar d’un telèfon o tauleta i sa-
ber-los fer servir en mode usuari. Òbviament, 
aquest punt era el més senzill si atenem a les 
característiques del client i inclús dels fills, 
familiaritzats també amb aquest tipus d’apa-
rells absolutament establerts a dia d’avui a les 
nostres vides. Era per tant, la part on el sis-
tema es comunicaria amb ells i on ells dirien 
al sistema com volia que actués en funció de 
paràmetres pràctics i quotidians com anar al 
lavabo, anar a dormir, anar a la sala de jocs, 
o tenir un despertar intempestiu a la nit per 
qualsevol motiu.

En aquesta casa tots els usuaris utilitzen la 
domòtica, l’aprofiten, la modifiquen en funció 
del què necessita cadascun d’ells i, a més, 
la gaudeixen. Per tant, tenint en compte els 
paràmetres abans exposats sobre quina és 
la consideració que Novelec té sobre una 
instal•lació domòtica envers els usuaris, el 
podem considerar un projecte exitós. Més 
enllà de la consideració comercial que pugui 
tenir aquesta obra, conclou per sobre de tot 
la resposta de satisfacció dels usuaris en con-
verses posteriors a la finalització de la nostra 
estada a casa seva.
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El terme domòtica ha patit descripcions molt desafortunades en els 
darrers temps, menystingut per una voracitat comercial en què, essent 
com és, un valor afegit que augmenta els pressupostos en aquells 
projectes no del tot ben dissenyats, s’ha fet prevaldre la quantitat per 
sobre de la qualitat.

La instal•lació domòtica, o el que seria l’automatització dels processos 
que configuren un despatx, un habitatge, fins i tot un edifici, no sempre 
ha estat acompanyada de la coherència. Ni en el tipus de material i en la 
idoneïtat de l’usuari per tenir-la i/o fer-la servir.

 NOVELECDomòtica

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

amb més força que mai



Industrials col·laboradors Habitatge unifamiliar a Encamp Industrials col·laboradors Habitatge unifamiliar a Encamp

MOBILIARI  ·  INTERIORISME

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

                      www.triedre.adtriedre mobiliari

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

www.palmiragefred.ad



Industrials col·laboradors Habitatge unifamiliar a Encamp

C/ PRAT DE LA CREU, 96 · AD500 ANDORRA LA VELLA · PRINCIPAT D'ANDORRA · T.  376 805 508 · M  376 337 607 · info@ficsl.com

Art, construcció i fusta:

www.ficsl.com

Av. Pont de la Tosca, local 5

AD700 ESCALDES-ENGORDANY

placodesign@andorra.ad

T 728 292 · 338 717
www.placodesignandorra.com

Especialistes en 

MICROCIMENT



Industrials col·laboradors Habitatge unifamiliar a Encamp

TERRA VELLA, 7 · AD500 ANDORRA LA VELLA
J+376 811235 · tecnovit@tecnovit.ad

www.tecnovit.ad

SANTOS espais interiors

C/Baixada del Molí, núm. 3 · AD500 Andorra la Vella · T. 816 680  ·  info.santos@andorra.ad  ·  www.santos.es

Industrials col·laboradors Habitatge unifamiliar a Encamp

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

Av. Verge de Canòlich, 26 · AD600 Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra) · chantalperr@andorra.ad    ·   T. 843 717



Exclusivitat, luxe i confort

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
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XALETS YOSHA A CAN DIUMENGE · ESCALDES-ENGORDANY

Joc de contrastos
La visió de la vall que proporcionen aquestes dues cases és 
un dels atractius que s’ha d’afegir al rigorós treball de l’equip 
d’arquitectura responsable de les dues construccions.

En aquest cas, al tractar-se d’un emplaçament sense edificaci-
ons tradicionals i on tots els xalets son de construcció recent, 
s’ha optat per una estètica moderna amb materials tradicio-
nals. Concebudes com un sol projecte, aquestes dues cases a 
Can Diumenge són un joc de contrastos.

TEXT: REDACCIÓ · DELINIUM ARQUITECTES · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ · DELINIUM ARQUITECTES
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La diferència de volums 
resultant del disseny, 
aporta identitat pròpia 
a les dues cases

En el resultat final es poden apre-
ciar les façanes cegues, en con-
traposició a les que estan fetes 
completament en vidre. Volums 
plens separats per espais buits, 
aquests elements complementa-
ris són els que conformen la imat-
ge final d’aquest projecte. Tots 
dos xalets es posicionen potenci-
ant la orientació al sud i les vistes 
a la vall.

>>Els dos xalets estan orientats 
al sud, obtenint tota la llum i 
l’escalfor possibles. L’aspecte de les 
dues façanes, de disseny actual i 
modern, contrasta amb el paisatge 
de muntanya però l’ús adequat 
dels materials també permet una 
integració perfecta a l’entorn
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Les façanes resultants s’obren al 
sud i es tanquen al nord. La façana 
sud és oberta amb grans finestrals 
de vidre, protegits per ràfecs, persi-
anes i cortines per una bona dispo-
sició de control solar. 

Això, fa que sigui una façana dinà-
mica amb variabilitat de moviment 
de persianes. 

Contrastos entre grans obertures 
i grans panys de parets cecs, per 
posar en relleu la pedra com a ele-
ment principal i la gran feina de pi-
capedrers i de col·locadors.

Cada xalet està 
format per tres 
volums. El primer 
són les habitacions 
i la sala d’estar, 
el segon són les 
comunicacions 
verticals i el tercer 
són els despatxos i 
la cuina menjador

«Sentir que 
el paisatge 
forma part de 
l’interior»
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La volumetria reflecteix la distri-
bució programàtica de l’interior  i 
s’estructura mitjançant una sèrie 
de talls, amb la intenció de tren-
car amb un volum compacte i do-
tar-lo de certa lleugeresa. S’explota 
aquest  volum per generar variabi-
litat volumètrica. Cada xalet està 
format per tres volums. El primer 
són les habitacions i la sala d’estar, 
el segon volum són les comunica-
cions verticals i el tercer volum són 
els despatxos i la cuina menjador.

Per als responsables d’aquest do-
ble projecte, la relació de les cons-
truccions amb el seu entorn era 
molt important. Així doncs, la in-
tenció era potenciar la relació de la 
casa amb l’exterior a través d’una 
façana molt vidrada per sentir que 
el paisatge forma part de l’interior 
de l’edifici, o per sentir que el pai-
satge és una prolongació de la ma-
teixa casa.

La utilització de la domòtica és un 
altre valor atractiu, que se suma 
a la resta de virtuts resultants del 
treball de l’equip d’arquitectura. 

Els habitants de les dues cases po-
den controlar des de l’exterior de 
les mateixes diferents serveis com 
ara l’electricitat o els tancaments 
de manera remota. 

Un aspecte pràctic que li dona una 
personalitat actual i moderna a 
aquestes dues cases. 

PROJECTE: Xalets Yosha a Can Diumenge
ARQUITECTURA: deLINIUM arquitectes
ENGINYERIA D’ESTRUCTURES: Beal AEC, SL
CONSTRUCTORA: UTE Mariné Construccions Modernes



Parc de la Mola, 8
AD700 Escaldes-Engordany

Tel. +376 821 163

info@construccionsmarine.com
www.construccionsmarine.com

Carlemany 117, 2
AD700 Escaldes-Engordany

Tel. +376 802 350

cmodernes@cmodernes.com
www.cmodernes.com

U.T.E. CAN DIUMENGE

Enginyeria i Industrial col·laboradors Xalets Yosha a Can Diumenge

enginyeria d’estructures

av. Fiter i Rossell, 23 - AD700 Escaldes-Engordany - Principat d’Andorra  · T (376) 864 720 -  bealaec@bealaec.com

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



Industrials col·laboradors Xalets Yosha a Can Diumenge

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

Instal·lacions d’Alumini, Inox i Ferro

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

DISTRIBUÏDOR I 
INSTAL·LADOR DE:

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
AVARIES

838 000

Industrials col·laboradors Xalets Yosha a Can Diumenge

Av. de Salou, 40 · AD500 Andorra la Vella · T. +376 729 800 · F. +376 729 801 · riba@riba.ad

Des de 1952

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

ESPECIALISTES EN PAVIMENTS
ESPECIALISTES EN 

IMPERMEABILITZACIONS



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

www.unitas.adOHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

Industrials col·laboradors Xalets Yosha a Can Diumenge

RAMILO
CONSTRUCCIONS

PEDRA NATURAL

C/ de les Escoles 35 · Ed. Xalet Pobladó · AD500 Santa Coloma
T (+376) 723 937 · M (+376) 322 343 - 358 707  ·  F (+376) 723 940 · construccionsramilo@gmail.com

www.construccionsramilo.com

EMPRESA COL·LABORADORA EN LA VENDA I COL·LOCACIÓ DE PEDRA

FABRICACIÓ DE PORTES DE GARATGE 
SERVEI DE MANTENIMENT

Ctra. d’Os, s/n · AIXOVALL (Sant Julià de Lòria)
Tel. 841 212 · Fax 843 112 · E-mail: ismoles@andorra.ad

DISTRIBUIDOR DE:

PORTES I 
AUTOMATISMES

AUTOMATISMES AUTOMATISMES

PORTES
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L’edifici d’apartaments de les Llenguaderes, a la zona de Can Diumenge, reuneix totes les 
condicions per ser considerat una de les construccions projectades amb els darrers avenços tant 
en materials com en tecnologia. Amb 12 habitatges distribuïts en dues escales, Les Llenguaderes 
compta amb una zona lúdica per a ús exclusiu dels veïns i a l’alçada d’uns apartaments d’«alt 
standing» com aquests. L’elevada categoria dels mateixos obligava als responsables de la 
construcció a utilitzar materials de primera qualitat i les darreres opcions en matèria d’aïllament 
i domòtica. A més, la ubicació aporta un atractiu afegit: el de les magnífiques vistes sobre la 
vall.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

LES LLENGUADERES

El present 
de l’arquitectura



Pocs edificis al país compten amb 
els serveis que Les Llenguaderes 
ofereixen als futurs ocupants dels 
12 apartaments per a venda. 

L’arquitecte Turi Riberaygua ha 
projectat una zona comuna amb 

spa, piscina interior, Jacuzzi i gim-
nàs per a ús exclusiu dels ocupants 
d’aquesta nova construcció impo-
nent. Aquesta zona àmplia, situ-
ada al primer soterrani, compta 
amb una volumetria interessant i 
amb la presència encertada d’una 

il·luminació amb LEDs que simula 
la llum de dia en uns plafons que 
sembla que s’estigui contemplant 
un cel en un dia amb sol,  tot i en 
realitat ser de nit. Aquest espai lú-
dic compta amb un terra de gres 
antilliscant, naturalment, donat 

l’ús que tindrà aquest espai. Per les 
parets, i sempre en un marge de 
qualitat elevat en quant als mate-
rials, s’ha triat un gres que simu-
la la fusta. Aquesta planta també 
compta amb vestuaris separats per 
a dones i homes.  

Al tercer soterrani s’hi troben les 
places d’aparcament. Un total de 
24, és a dir, dues per habitatge i al 
segon soterrani s’hi ha situat l’en-
trada principal a les dues escales. 

>>>Orrunte parchit endendandus ra doluptatus estis et aute cum il in non 
pellam faccus ilis pori omnit odit reris eossum inusciatis nos autecer ionseri 
tionsequi od molorepro demolup tatisim nos ad quae volupta spere, ide-
nemque consequis nonsedia nus et qui sit et et is eum quae. 

>>>Als banys s’ha instal·lat un sistema d’hidrovent que posa fi al problema de les olors en aquest espai de relax i higiene.>>>S’han utilitzat materials d’alta gamma, com el terra radiant als 
paviments
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A la resta de plantes s’hi han cons-
truït els 12 apartaments a raó de 
quatre per planta; a la darrera els 
apartaments son dúplex. La super-
fície d’aquests és d’entre 150 i 170 
m2, depenent de si tenen terrassa. 
Aquesta està situada a la prime-
ra planta dels habitatges i s’estén 
envoltant tot l’edifici. En aquesta 
zona també és pot apreciar una 
franja ampla de gespa artificial que 
trenca el gris de la pedra de granit 

amb la que s’ha fet l’exterior de la 
construcció. 

Per tal de garantir un bona es-
tanqueïtat i eficiència energèti-
ca, s’ha dotat a tot l’envolvent de 
l’edifici d’uns aïllaments òptims i 
d’unes finestres amb triple vidre, 
que permeten que l’aire fresc no 
s’escapi a l’estiu i l’escalfor no ho 
faci a l’hivern. Això comporta un 
consum energètic baix i alhora 

més responsable amb l’entorn na-
tural. A més, a nivell de calefacció 
s’ha utilitzat aerotèrmia, paràme-
tres en els que els professionals 
de la construcció intenten mou-
re’s a l’hora de projectar una nova 
construcció. Això, com en aquest 
cas, implica la utilització de ma-
terials d’alta gamma. 

En el cas dels apartaments s’ha 
col·locat terra radiant als pavi-

ments. Les persianes són unes 
lames de fusta regulables segons 
la necessitat de llum que es tin-
gui. Això aporta un dinamisme 
interessant en aquesta façana que 
ha estat projectada amb resultats 
òptims integrar-se completament 
en el paisatge. 

Seguint la línea de tot el projecte, 
tots els serveis i les instal·lacions 
de les cases es poden controlar 

mitjançant la domòtica; un altre 
atractiu més: el de poder contro-
lar els llums, la calefacció, etc... 
des de fora de la llar i en qualsevol 
moment del dia. 

>>Els materials que s’han escollit per a les cuines són d’alta qualitat. Uns espais amplis i dissenyats per ser els 
nuclis de totes les llars de Les Llenguaderes

>>El conjunt residencial compta amb un terra antilliscant per l’exterior de 
l’edifici

Domòtica 
aplicada 
al dia a dia

PROJECTE: Les Llenguaderes · Escaldes-Engordany

ARQUITECTE: Turi Riberaygua

Col·laboració amb Sònia Palau (Enginesa)

CONSTRUCTORA: UTE PIDASA DRAGASA
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La Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per PIDASA i DRAGASA
ha realitzat les obres de construcció de “Les Llenguaderes”

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

Avda. d’Enclar, 26 Ed. El Cedre, 5a planta
AD500 Sta. Coloma – Andorra la Vella
Tel. (+376) 721445 · info@pidasaserveis.ad
www.gruppidasa.com

PIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEIS
CONSTRUCTORA

SERVEIS

PIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEISPIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEIS
Industrials col·laboradors Residencial Les Llenguaderes

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

ENERGIA EFICIENT

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

SERRALLERIA INDUSTRIAL
FUSTERIA D’ALUMINI 
I ACER INOXIDABLE

PIDASA



Industrials col·laboradors Residencial Les Llenguaderes

J +376 845 935
n +376 331 972
 Ç jcrespo@andorra.ad

av. Santa Coloma, 126
AD500 Andorra la Vella

T +376 722 659
mobles@andorra.ad

Mobles Andorrans

Industrials col·laboradors Residencial Les Llenguaderes

ESPECIALISTES 
EN FAÇANES I EN 

GESPES ARTIFICIALS

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

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

DELEGACIÓ A ANDORRA

 T +376 822198 · M +376 364 661
daikin@andorra.ad



Industrials col·laboradors Residencial Les Llenguaderes

emangroup@andorra.ad

M +376 332827  ·  T +376 855601

dado.emangroup@andorra.ad

Av. d’Enclar, 27 · AD500 Santa Coloma
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Moltes vegades copiat, 
però mai aconseguit

www.bellacer.com
C/ La Plana, 4 Santa Coloma 
Principat d’Andorra
Tel. +(376) 72 02 00 / 72 03 00 
Fax +(376) 72 38 73
comercial@bellacer.ad

SERIES STARCK 3



Un habitatge 
flexible que 
s’adapta al cicle 
de vida dels 
usuaris

L’habitatge es troba en una zona residencial, ben assolellada i amb bones vistes de Sant 
Julià de Lòria. Es tracta d’un àtic construït fa uns 25 anys,  que abans de la reforma tenia 
una distribució rígida i fragmentada que determinava molt clarament quin havia de ser 
l’ús de cada estança i la manera d’habitar-la. No hi havia espai per la improvisació. 
La proposta consisteix en agrupar les zones d’aigua en un element central, una capsa de 
fusta, que organitza la resta d’espais de manera fluida al seu voltant. Així, la façana Sud 
s’allibera d’envans i elements rígids, generant un gran espai que s’obre cap a les vistes 
exteriors i la terrassa.  
A part del disseny de l’interior, el projecte millora l’eficiència energètica de l’habitatge 
assolint un consum de calefacció pràcticament nul i s’ha construït tenint en compte 
conceptes de biohabitabilitat per millorar el confort de la persona que hi viurà sense 
afectacions a la seva salut.

PER LLUÍS GINJAUME · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ I MARINA CHILLON

REFORMA D’UN HABITATGE A SANT JULIÀ DE LÒRIA

...i el cor de fusta



>> La finestra de la 
sala d’estar s’ha 
fet més gran per 
tal d’incrementar 
la captació solar i 
gaudir més de les 
vistes

>> L’espai d’emmagatzematge i la cuina s’integren en una paret gruixuda que s’adossa a la mitgera amb el veí. Per separar la cuina de la 
zona d’estar s’ha realitzat una illa amb una barra a dues altures
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En aquest projecte s’han imple-
mentat un conjunt d’estratègies 
d’actuació, actives i passives, per tal 
d’aconseguir reduir gairebé a zero 
el consum d’energia. Abans de la re-
forma, l’habitatge tenia un consum 
de calefacció d’aproximadament 
700 € l’any i problemes d’infiltra-
cions d’aire que acaben afectant al 
confort i a la butxaca de l’usuari.

Com a estratègies passives, s’ha re-
forçat l’aïllament dels tancaments 
amb un trasdossat interior i una là-
mina d’estanqueïtat i s’han substi-
tuït les finestres existents per unes 
de fusta amb triple vidre. Amb un 
paviment continu amb molta inèr-
cia a la zona sud s’aconsegueix acu-
mular l’escalfor del dia i retornar-la 
durant la nit. El nucli central i el 
terra de les habitacions s’han re-
vestit amb fusta d’avet, un material 

natural que millora el confort de 
l’usuari per la calidesa i les propi-
etats higroscòpiques (control de la 
humitat).

Es minimitza el consum elèctric col-
locant uns pous de llum que condu-
eixen la llum natural uns tres me-
tres fins a portar-la a la zona central 
del pis, aconseguint que totes les 
estances tinguin llum natural. 

Com a estratègies energètiques 
actives, en tractar-se d’un pis força 
hermètic, s’hi ha instal·lat una ven-
tilació mecànica amb recuperació 
de calor per tal de garantir una molt 
bona qualitat de l’aire interior sense 
perdre calories en la seva renovació. 
També s’ha col·locat una llar de foc 
amb recuperació de calor que com-
plementa el sistema de calefacció 
centralitzat que tenia l’edifici.
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ta manera, l’habitatge permet dife-
rents configuracions d’una, dues o 
tres habitacions en funció de les 
necessitats en cada moment.

Per la realització del projecte es van 
tenir en compte els camps magnè-
tics que genera la terra i les vetes 
d’aigua en la distribució de les es-
tances i especialment per la ubica-
ció i l’orientació dels llits. També 

s’ha realitzat la instal·lació elèctrica 
amb desconnectadors per tal d’evi-
tar els camps magnètics residuals, 
especialment a les habitacions. 
Amb la reforma es pretén que les 
persones visquin en un espai in-
terior dissenyat per a ells, amb fle-
xibilitat per anar-se adaptant a les 
seves necessitats  i que s’hi trobin a 
gust per dur-hi una vida saludable 
respectant el medi ambient.   

S’ha optat per una distribució fle-
xible que no només respon a les 
necessitats actuals del client sinó 
que s’anirà adaptant a les futures. 

L’actuació consisteix en agrupar en 
un nucli central les zones d’aigua, 
que són els únics elements fixes, i 
alliberar la resta de l’espai. D’aques-

>>El safareig apareix de dins l’armari en tancar unes portes 
escamotejables integrades en la paret quan es necessita més intimitat

>>Amb les sondes de temperatura 
es pot veure que l’habitatge durant 
l’hivern es manté al voltant de 18ºC  
quan a l’exterior estem a 3ºC (sense 
ús de calefacció)

>>En moure una porta corredissa, el passadís es pot convertir en vestidor 
integrant el bany a l’habitació 

ARQUITECTE: Lluís Ginjaume · GINJAUME Arquitectura i Paisatge
CONSTRUCTORA: Construccions Purroy 䄀䤀䜀唀䄀
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S’ha prioritzat la utilització de 
materials naturals amb una baixa 
petjada ecològica en el medi am-
bient i amb poca afectació en la 
salut de les persones. Per exemple, 
s’han utilitzat panells de cotó re-
ciclat per a l’aïllament de les faça-
nes, revestiments de fusta d’avet 
en els interiors amb tractament a 
base d’oli natural i pintures lliures 
de formaldehids i partícules en 
suspensió.
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>> La il·luminació contribueix a destacar les motos les unes de les altres. La distribució d’alguns punts de llum es 
pot modificar segons calgui en cada moment

El màrqueting per posar a la venda 
qualsevol tipus de mercaderia amaga 
secrets i cops d’efecte, però sí que hi ha un 
aspecte del món de la venda que tothom 
sap que ha de respectar: el producte ha 
d’estar exposat en un escenari adequat. 
L’entorn on es presenta, en aquest cas 
ciclomotors de vàries marques, era un 
magatzem que ara s’ha transformat 
completament per poder exposar-hi les 
diferents motos que Automòbils Pyrenées 
ha decidit portar a Andorra.

NOU CONCESSIONARI AUTOMÒBILS PYRÉNÉES
VESPA/SUZUKI/PIAGGIO/APRILIA/MOTO GUZZI/VOLTA/SILENCE

Potenciant el producte
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>El paviment que s’ha col·locat no té unes característiques especial, donat que el pes dels ciclomotors no és 
excessiu i s’ha pogut utilitzar un gres ceràmic corrent

No s’han fet grans canvis en aquest 
magatzem de Sant Julià de Lòria, 
que ara és l’aparador perfecte per a 
les motocicletes que s’hi exposen. 
A l’exterior, un mur cortina de color 
gris acull la imatge corporativa de 
l’empresa. 

A l’interior, el terra que s’hi ha col·
locat és un paviment de gres cerà·
mic, també de color gris.

La superfície total ocupa 130 m2 d’ex·
posició. L’objectiu principal d’aques·
ta reforma era donar un espai ade·

quat als vehicles que es posaven a la 
venda. També que el client pogués 
apreciar sense dificultats els ciclo·
motors de les diferents marques. 

Per tot això, s’han escollit uns colors 
tant bàsics com el blanc i el gris, per 
a què les motos destaquin en tot 
moment. Les parets s’han fet en Pla·
dur de color blanc.

Per destacar d’una manera especial 
les motocicletes s’ha realitzat una il·
luminació amb LEDs i focus en carrils 
que es poden moure i situar segons 
les necessitats de cada moment. 

Des de l’exterior, i gràcies al rètol 
corporatiu, els possibles clients po·
den identificar fàcilment el comerç 
des de la carretera. 

PROJECTE: Nou concessionari Motos 800 Automòbils Pyrénées
ARQUITECTE: Projectes 9’s
CONSTRUCTORA: Construccions Roca

Distribució 
versàtil 
i actual 



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

Obra civil _ Obra privada _ Rehabilitació



El paviment unifica les dues oficines, al 
temps que dona sensació d’amplitud. 
Els materials escollits per al mobiliari i el 
seu disseny han creat un espai unificat 
càlid i confortable. En la part de dedi-
cada a Becier Viatges, els murs convi-
den a començar el viatge abans d’hora 

amb fotografies gegants adequadament 
il·luminades. Tota l’activitat que s’hi de-
senvolupa està centrada en el servei al 
client i en facilitar amb aquesta nova 
ubicació la trajectòria de Becier en el 
món de les assegurances i en el del lleu-
re i els viatges. 

Per facilitar els tràmits als clients, Beci-
er manté obertes les oficines situades a 
l’Avinguda d’Enclar 142 de Santa Colo-
ma. 

El disseny dels interiors de les dues ofi-
cines s’ha centrat sobretot en facilitar 
l’activitat, tant dels treballadors com dels 
usuaris de Becier Assegurances i Becier 

Viatges. L’ampli espai dedicat a l’acollida 
dels clients es completa amb una àrea 
d’espera on els clients poden seure còmo-
dament esperant ser atesos.
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El primer que es va fer va ser el baixant del riu i pas per a la fauna, que creua per sota la rotonda. També es va fer 
una estructura per protegir les línies de telecomunicació amb França que es converteix en un pont, que creua per 
sobre el baixant, enmig d’una zona verda.

El grup empresarial Becier ha trobat la millor ubicació per a les seves 
empreses; concretament les que estan relacionades amb el món de les 
assegurances i dels viatges. Els baixos del número 59-65 del Prat de la 
Creu a Andorra la Vella és el punt escollit per a desenvolupar l’atenció al 
client de Becier Assegurances i Becier Viatges. La nova situació facilita 
molt més l’activitat de Becier però, sobretot, afegeix més avantatges en 
la relació amb els clients actuals i futurs.

NOU LOCAL BECIER ASSEGURANCES/BECIER VIATGES 
A ANDORRA LA VELLA

En primera línea  



Per fi, després de molts anys de parlar de la necessitat d’una centralització de les companyies 
d’autobusos que comuniquen als usuaris amb l’estranger per carretera, l’actual Govern ha executat 
les obres de construcció de l’Estació Nacional d’Autobusos d’Andorra. El recinte està situat sobre 
el Riu Valira, entre les rotondes de Prada Casadet i de Tobira, a la zona denominada com a Prat del 
Rull. Consta de dues grans figures. Una és la marquesina on s’aturaran els autobusos i els diferents 
vehicles que operaran a l’estació. L’altra és el recinte que acollirà les sales d’espera, dos punts de 
venda de passatges i les instal·lacions administratives d’aquesta central. L’empresa concessionària es 
denomina Estació 2017 S.A. En breu podrà comprovar-se’n l’operativitat i es veuran els avantatges de 
centralitzar aquesta operativa de transport que cada dia té més usuaris en els dos sentits; tant per 
venir al país com per viatjar, sobretot a la ciutat de Barcelona.

PER SÍLVIA MESTRE · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

ESTACIÓ NACIONAL D’AUTOBUSOS

Connectats a l’exterior
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La construcció de l’estació, que cen-
tralitzarà totes les companyies de 
transport privat i públic d’autocars 
d’Andorra, ha comptat amb la parti-
cipació de diferents empreses. El que 
més destaca d’aquest projecte, de-
clarat d’interès nacional a l’any 2016, 
és la transparència que li atorguen els 
materials amb els que ha estat cons-
truït parcialment, com ara el mur 

cortina que forma la façana. Aquest 
deixa veure a banda i banda de la 
construcció, amb revestiment de tri-
ple vidre i d’estructura d’alumini.

La impressionant marquesina, on els 
autocars estaran estacionats en els 
llocs d’arribada i sortida, té 140 m 
de llargada i descansa sobre uns pi-
lars de formigó col·locats cada 12 m. 

La coberta d’aquesta estructura és 
d’acer prelacat, amb 30 mm d’aïlla-
ment a més d’un fals sostre. 

El terra de l’edifici s’ha executat te-
nint en compte la climatologia del 
país i el gradient de temperatura. 
Sobre el tauler de formigó del pont, 
s’han col·locat 30 cm d’aïllament 
amb Styrodur sobre els quals s’ha 
format un paviment de morter de 8 
cm amb un revestiment de poliuretà 
elàstic. 

A la gran coberta inclinada s’hi han 
instal·lat plaques solars fotovoltai-
ques, que fan que aquest sigui un 
edifici amb un consum d’energia res-
ponsable. Aquestes plaques estan fi-
xades a l’estructura d’acer del sostre 
de la marquesina i l’edifici. La instal-
lació està connectada a la xarxa de 
distribució de Feda. 

Segons dades de l’executiu aquest 
sistema es va posar en funcionament 
el passat mes de febrer, i des d’aque-
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>>>La marquesina, on els autocars estaran estacionats, té 140 m de 
llargada i descansa sobre uns pilars de formigó col·locats cada 12 m. 



lla data ja han produït 37.000 kW/h; 
el que traduït en energia seria la que 
consumirien 15 habitatges durant 12 
mesos. 

Aquesta part del projecte representa 
una bona part de la inversió econò-
mica realitzada pel Govern.

La superfície de l’edifici principal és 
de més de 250 m2, i a dins hi ha cen-
tralitzats tots els serveis que les di-
ferents companyies d’autobusos ofe-
reixen als usuaris. Hi ha un sistema 
de gestió i d’informació al viatger, a 
més d’un de control i identificació 
dels vehicles.

També s’ha dotat a tota la infraes-
tructura d’un sistema de càmeres de 
videovigilància per a garantir la se-
guretat en aquesta central.

Els diferents departaments de l’edi-
fici s’han distribuït amb mòduls de 
paret i sostres de plaques de guix. 

Les divisions interiors a la zona dels 
sanitaris s’han realitzat amb mòduls 
de tauler de resines fenòliques.

La concessió a Estació 2017 S.A. 
agrupa set empreses de transport 
públic de viatgers que operen des 
d’Andorra cap a Espanya, França i 
Portugal. 

La centralització de tota aquesta 
operativa és un projecte que feia 
temps que perseguien diferents Go-
verns.
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>>Els diferents departaments de l’edifici s’han distribuït amb mòduls de 
paret i sostres de plaques de guix. Les divisions interiors a la zona dels 
sanitaris s’han realitzat amb mòduls de tauler de resines fenòliques.

PROMOTOR: Ministeri d’Ordenament Territorial 
Govern d’Andorra
PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA: 
Beal AEC, SL · Jordi Ramèntol
CONSTRUCTORA: UTE PIDASA / COANSA



“les plaques fotovoltaiques, 
ens donen una quantitat 
molt important 
d’energia elèctrica”

El turisme és un dels sectors més importants en l’economia andorrana i posar tots els recursos per al 
bon desenvolupament del mateix és una de les prioritats de qualsevol govern del país. Les caracterís-
tiques geogràfiques del país han imposat un ritme i unes maneres molt concretes al transport per car-
retera. La manera d’arribar a casa nostra que té el viatger no està molt diversificada, i és per carretera 
que, pel moment, es pot accedir al país. Jordi Torres, Ministre d’Ordenament Territorial, ha parlat amb 
L’Art de Viure sobre la nova Estació Nacional d’Autobusos.

Aquesta primavera l’Estació Nacional d’Autobusos d’Andorra ja ha començat a 
funcionar, sota la gerència de la societat Estació 2017, una agrupació de totes les 
empreses de transport públic del Principat. Des del Ministeri d’Ordenament Territorial, 
encarregat de l’obra de l’estació, el seu màxim responsable, el Ministre Jordi Torres, 
ha explicat a L’Art de Viure alguns dels detalls destacables d’aquest projecte.

PER REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

Entrevista a Jordi Torres
MINISTRE D’ORDENAMENT TERRITORIAL · GOVERN D’ANDORRA

«L’Estació Nacional 
d’Autobusos ajuda a millorar 

la imatge d’Andorra»

Per fi Andorra compta amb una 
estació que unifica totes les 
companyies de transport.
Era una infraestructura reivindicada 
des de feia molts anys pel sector del 
transport públic, i hem estat capaços 
de poder trobar un emplaçament que 
és òptim; amb uns recursos com la 
mateixa estació inaugurada que cobreix 
perfectament les necessitats existents. 
La veritat és que estem molt satisfets. 
És un tema que ja queda tancat, queda 
solucionat. I pensem que així, d’aquesta 
manera, donarem molt més bona imatge 
a la gent que ens visita amb aquest mitjà 
de transport.

Naturalment, aquesta serà una 
porta d’entrada al país. 
Exacte. És la primera imatge que tindrà 
la gent que arriba per aquest mitjà de 
transport. Arribaran a una estació que té 
una presència, amb unes instal·lacions 
modernes i tot un seguit de serveis asso-
ciats, a més, està molt pròxima al centre 
de la capital; en definitiva, acompleix 
amb molts dels requisits que en un inici 
ens havíem plantejat. A banda, amb una 
relació preu/
benefici prou 
important, te-
nint en compte 
la inversió que 
s’ha fet. També 
se li ha volgut 
donar aquest 
caire de sos-
tenibilitat amb 
la instal·lació 
de les plaques 
fotovoltaiques, 
que ens donen 
una quantitat 
molt impor-
tant d’energia 
elèctrica. Estem 
contents dels 
resultats de les primeres proves i dels 
resultats que s’han registrat.

Segons el ministre, un altre 
aspecte positiu és la unió de les 
empreses privades de transport 
públic que s’han unit per crear la 
societat Estació 2017.
Jo penso que és un èxit. D’aquesta 
manera ja no es veuen com una compe-

tència. La unió fa la força i aquest és una 
mica l’emblema d’Andorra.

El fet d’estar gairebé sobre el riu 
Valira ha pogut provocar algun 
problema ambiental. Quines 
accions s’han dut a terme per tal 
d’evitar malmetre la zona?
En aquest sentit s’han realitzat tots els 
estudis ambientals necessaris. A la part 
que ocupa l’edifici s’hi ha deixat una zona 
on les espècies vives poden habitar sen-
se que afecti al seu curs natural. S’han 
respectat absolutament tots els condici-
onants ambientals que podria haver-hi.

L’Estació Nacional d’Autobusos ja 
és una realitat i està en funciona-
ment. Però un país com Andorra 
necessita que un aspecte com el 
transport estigui el més al dia 
possible i compti amb el màxim de 
recursos. Ara, i com ha recordat 
per L’Art de viure el Ministre Jordi 
Torres, el futur heliport centrarà 
els esforços de la seva cartera 
ministerial. En quin punt és troba 

aquest tema?
S’han rebut les 
ofertes dels 
candidats a 
formar l’equip 
multidisciplinar 
que ha de fer 
la redacció del 
projecte. Amb 
la voluntat que, 
des de l’exe-
cutiu, i si tots 
els estudis són 
satisfactoris, es 
tirarà endavant 
la construcció 
de l’heliport. 
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Enginyeria i Industrial col·laboradors Estació Nacional d’Autobusos

PROJECTE I DIRECCIÓ
DELS TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ DELS VIALS D’URBANITZACIÓ 
a la Unitat d’Actuació del Prat del Rull · fase 2 ESTACIÓ NACIONAL D’AUTOBUSOS

 
Jordi Raméntol Enginyer S.L.

C/ Prat Primer, 4 · AD500 Andorra la Vella
T (376)  803 325 · j.ramentol@andorra.ad

av. Fiter i Rossell, 23 · AD700 Escaldes-Engordany
T (376) 864 720  ·  bealaec@bealaec.com

Ptge. Antònia Font Caminal, 1
Despatx 501C · AD700 Escaldes-Engordany
Tel.  (+376) 811 000
info@coansaandorra.com 

www.coansaandorra.com

Avda. d’Enclar, 26 Ed. El Cedre, 5a planta
AD500 Sta. Coloma · Andorra la Vella
Tel. (+376) 721445
info@pidasaserveis.ad

www.gruppidasa.com
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UTE (UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES)

ESTACIÓ NACIONAL D’AUTOBUSOS

PIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEISPIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEIS



Industrials col·laboradors Estació Nacional d’Autobusos Industrials col·laboradors Estació Nacional d’Autobusos

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

www.musitronicand.com

INTEGRACIÓ DE SISTEMES AUDIOVISUALS I DE CONTROL

DISSENY, MUNTATGE, MANTENIMENT, VENDA I LLOGUER DE: 
SONORITZACIÓ · PROJECCIÓ I VISUALITZACIÓ · SHOW CONTROL
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APLICACIÓ DE PUBLICITAT 
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SERVEIS D’ELECTRICITAT I MANTENIMENT

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

DELEGACIÓ A ANDORRA
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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

www.gea.ad

 IL·LUMINACIÓ EFICIENT

Aquesta instal·lació de 175 kW consta de 700 
plaques fotovoltaiques  (1.150 m2 aprox.) de 
250 w cadascuna, 7 inversor de 25 kW i més de 
2.000 m de cablejat.

Les plaques són totalment negres per millorar 
la integració arquitectònica.

S’estima que produirà 200.000 kW/h a l’any.

Suposa el 35% de tota l’energia fotovoltaica 
instal·lada a Andorra.

 

L’empresa ENERGIA VERDA, 
especialitzada en projectes i 
instal·lacions d’energies renovables 
ha fet aquesta fantàstica instal·lació 
a sobre de la coberta de l’estació 
d’autobusos

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

www.energiaverda.net

BIOMASSA · AEROTÈRMIA · GEOTÈRMIA
FOTOVOLTAICA · SOLAR TÈRMICA · EÒLICA

l’ 
NETA I ECONÒMICA

 ENERGIA VERDA

La Fotovoltaica 
MÉS GRAN 
d’Andorra
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CONSTRUCCIONES METALICAS BARCELO, S.L
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T +34 968841947
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www.cmbarcelo.com

REVESTIMENT DE FAÇANES
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C. Ciutat de Valls, 22 · Planta Baixa, local 2 · AD500 Andorra la Vella · T 869 737 · 363 888 · F 869 731 · portamatic@andorra.ad

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE PORTES AUTOMÀTIQUES, BARRERES I PORTES DE VIDRE

C/ dels Hortals 8 · AD400 La Massana · Principat d’Andorra · engas@andorra.ad · Tel. 738121
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ROTONDA DE LES SALINES · EL SERRAT

Conexió amb 
Les Salines

155l’advENGINYERIA

El Ministeri d’Economia i Territori continua amb les 
diferents actuacions per desenvolupar el Pla Sectorial 
de Noves Infraestructures Viàries del Govern. 
En aquesta ocasió, la construcció d’una rotonda 
permetrà un accés rodat a la zona de Les Salines, a 
la parròquia d’Ordino, i també un eixamplament del 
tram de carretera i les voreres corresponents. La 
titularitat d’aquesta intervenció recau en el Comú 
d’Ordino. 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

Treballs 
a la CG3 
d’Ordino



Les obres que durant sis mesos s’han 
realitzat al punt quilomètric 15+660 
al 15+730 de la Carretera General 3, 
permeten un enllaç amb el tram que 
condueix al conjunt residencial de 
Les Salines, a la parròquia d’Ordino. 
A més, s’intervé a la carretera per re-
alitzar un eixamplament considera-
ble tant dels vials de circulació com 
de les voreres. També s’ha tingut en 
compte la presència cada dia més 
important de ciclistes, per això s’ha 
habilitat un carril per poder practicar 
aquest esport. Pel que fa a les xarxes 
de serveis com telèfon, llum, aigua 

etcètera, s’han ampliat i s’ha tingut 
en compte la seva presència amb les 
proteccions físiques necessàries, per 
a què tant durant les obres com en 
un futur, no es patissin talls ni altres 
incidències de cap tipus.

La plataforma viària s’ha eixamplat 
fins a una amplada de a 17 m. Per 
això s’han realitzat desmunts de 
roca a la part de muntanya i s’han 
construït murs de contenció a la 
vessant del riu, en els trams que ha 
estat necessari.

Per tal de poder conectar la CG3 
amb els habitatges de Les Salines, 
s’ha realitzat un pont amb bigues de 
formigó, recolzades sobre dos es-
treps laterals. 

Amb aquestes obres a la rotonda 
i l’ampliació dels diferents carrils 
de circulació també s’ha tingut en 
compte als vianants, i les voreres 
que s’han definit tenen una ampla-
da còmoda per al trànsit de perso-
nes. També, i sempre amb un acu-
rat respecte a l’entorn natural, s’ha 
construït una arqueta de recollida 

d’aigua per la caiguda que hi ha en 
aquesta zona, alhora que s’ha ca-
nalitzat el riu en els llocs que era 
precís. 

Per tal d’embellir la rotonda, s’hi ha 
col·locat un conjunt escultòric de 
granet i ferro, que simbolitza la neu, 
en una parròquia com Ordino que 
poseeix una de les dues estacions 
d’esquí del país. 
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>>>Orrunte parchit endendandus ra doluptatus estis et aute cum il in non 
pellam faccus ilis pori omnit odit reris eossum inusciatis nos autecer ionseri 
tionsequi od molorepro demolup tatisim nos ad quae volupta spere, ide-
nemque consequis nonsedia nus et qui sit et et is eum quae. 
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>>>La biona de fusta permet integrar d’una forma més adequada el tram de 
carretera i el pont en l’entorn natural 

>>>Al mig de la rotonda s’hi pot veure un conjunt granític i una escultura de 
ferro que simula un floc de neu

Ampliació 
de les xarxes 
i els serveis

PROJECTE: ROTONDA LES SALINES CG3· EL SERRAT

ENGINYERIA: Xavier Beal · Jordi Ramèntol · Pere Riba

CONSTRUCTORA: UTE COPSA/TES



Enginyeria i constructora Rotonda Les Salines - El Serrat Industrials col·laboradors Rotonda Les Salines - El Serrat

Empresa subcontractada
Tot tipus de construccions i reformes · Manteniments i serveis · Fusteria · Lampisteria · Pintura · Electricitat

Av. Santa Coloma, 75. 1r 5a · AD500 Andorra la Vella · Principat d’Andorra · T (+376) 862 805 · M (+376) 328 376 · atlantic@andorra.ad

PROJECTE ENGINYERIA ROTONDA LES SALINES CG3 · EL SERRAT

 
Jordi Raméntol Enginyer S.L.

T. +376 803 325 T. +376 864 720 T. +376 339 409

PERE RIBA PORRAS
ENGINYER-GEÒLEG

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

SERRALLERIA INDUSTRIAL  ·  FUSTERIA D’ALUMINI I ACER INOXIDABLE

UTE ROTONDA LES SALINES (EL SERRAT)

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

TES · Treballs Especials del Subsol
Passatge Antònia Font Caminal 1, C6 601 · AD700 Escaldes-Engordany · Tel. (+376) 87 73 40 · Fax (+376) 87 73 41
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Nou accés 
rodat als Plans i 
Ransol

Amb les obres de rectificació de la Carretera General 
núm. 2 a la parròquia de Canillo, també s’ha construït 
una rotonda que facilitarà l’accés a Ransol i Els Plans. 
Durant l’execució de les obres, que en un principi 
havien de durar 12 mesos, no s’ha vist afectat de 
manera important el trànsit rodat en aquest punt de 
la xarxa viària andorrana. Només en alguns moments 
puntuals de les mateixes s’ha alterat el tràfic de 
vehicles a la carretera secundària 260 que condueix 
als dos nuclis afectats per les obres.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

ROTONDA DE RANSOL I ELS PLANS
PARRÒQUIA DE CANILLO

Facilitar 
el trànsit



Aquestes obres s’han dividit en dues 
fases diferenciades per tal d’optimitzar-
ne el resultat. 

La primera part afectava a la carretera 
secundària 260 que condueix a les 
dues poblacions: Ransol i Els Plans. 
Per tal de no afectar als veïns de la 
zona en els seus desplaçaments es 
va actuar en dues fases, permetent 
la circulació per un sol vial de 
manera alterna, segons en quin 
costat s’estigués treballant: al costat 
muntanya o al costat vall.

Pel que fa a la CG2, el voladís en aquest 
tram se sostindrà amb murs de formigó 
per on també hi passa la galeria de 
serveis.

A la segona part de les obres, les 
tasques es van fer al punt on s’ubicaria 
la rotonda. Allà es va derrocar tots 
els elements existents a la parcel·la 
afectada, on s’hi anava a ubicar la 
nova plataforma i s’hi instal·laria de 
nou la galeria de serveis. Després 
dels enderrocs i la retirada de la runa, 
els responsables de les obres han 

revegetat tota la zona amb espècies 
autòctones. Precisament, un dels 
aspectes que s’ha tingut en compte, 
a banda de realitzar tècnicament una 
rectificació i una rotonda d’acord amb 
els paràmetres establerts en el Pla 
Viari, ha estat el respecte de l’entorn 
natural. 

Les espècies d’arbres i de vegetació en 
general que s’han fet servir per repoblar 
diferents zones de la intervenció són 
originàries dels Pirineus i es poden 
trobar també en altres punts de 

Canillo. D’aquesta manera, es respecta 
també el paisatge i l’impacte de les 
obres és menor. 

Aquesta cura també s’ha aplicat als 
murs de contenció i als diferents 
talussos, proporcionant als mateixos 
un aspecte que harmonitza amb el 
paisatge.
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>>>Aquestes obres facilitaran el desviament dels vehicles a les dues viles de 
la parròquia de Canillo i l’encreuament, ara una rotonda, no presentarà cap 
perill per a vehicles i vianants

>>>La calçada i les voreres han estat pavimentades respectant l’aspecte de-
finit per aquesta rectificació de la Carretera General núm. 2, amb aglomerat 
asfàltic i peces de granit que el limiten

PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA: 
UTE IDOM COIDEA

CONSTRUCTORA: CEVALLS



Direcció d’obra i Industrial col·laboradors Rotonda de Ransol i Els Plans - Canillo

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

Equip pluridisciplinar amb formació 
especialitzada en els camps de 

l’enginyeria i l’edificació.

Tens una idea?
Nosaltres la fem realitat

PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA
Rotonda de Ransol i Els Plans

Parròquia de Canillo

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

www.unitas.adOHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL



Industrials col·laboradors Rotonda de Ransol i Els Plans - Canillo Industrials col·laboradors Rotonda de Ransol i Els Plans - Canillo

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

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

Empresa subministradora de la il·luminació

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

www.cairo.ad

SERVEIS D’ELECTRICITAT I MANTENIMENT

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



L’economia circular és una filosofia d’organització de sistemes inspirada en 
els éssers vius, que persegueix el canvi d’una economia lineal (produir, usar i 
llençar) cap a un model circular, tal com passa a la natura. Per a això, divideix 
els components dels productes en dos grups generals: nutrients biològics i 
tècnics (biological and technological nutrients)

1a jornada internacional 
d’economia circular
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• Reunir en un mateix escenari a tots els actors en l'àmbit mediambiental i el del reciclatge per posar idees en comú, 
establir i potenciar relacions entre empreses Andorranes i Espanyoles.

• Veure realitats diferents en la gestió dels residus, per intercanviar impressions i avançar juntament en l’economia 
circular.

• Comptar amb la presencia dels representats governamentals responsables de la gestió mediambiental Andorrans, 
Espanyols, Catalans i Francesos, per veure diferents realitats tant de país com d’autonomia per la proximitat de 
Catalunya-Andorra i la casuística que això comporta.

• Definir una estratègia comú de futur, tenint en compte les directrius de la Unió Europea, tenint en compte que el 
paquet d'economia circular es una realitat.

08:30h    Acreditacions (Café de benvinguda)
09:15h    Benvinguda - Sr. Miquel Àngel Armengol – President de l’Associació de   
 Gestors de Residus d’Andorra
09:20h    Obertura – Presentació M.I. Ministra de Mediambient, Agricultura i    
 Sostenibilitat
09:30h     Lideratge d’equips – Sr. Javier Duarte Medina
10:15h      Bloc I – Economia Circular
 Sra. Anabel Rodriguez – Directora Executiva de la Fundació per a la    
 Economia Circular
 Mr. François-Michel Lambert - President de l’Institut Francés per a la    
 Economia Circular
11:00h     Pausa-cafè
11:45h      Taula Rodona – Economia Circular / Moderador: Sr. Rafael Guinea - President   
 Associació d’Empreses de Valorització Energètica de RSU
 Sr. Marc Rossell – Director del Departament de Mediambient del M.I Govern   
 d’Andorra.
 Sr. Josep Maria Tost – Director de Agència de Residus de Catalunya
 Sr. Joan Vilà Vila - Representant del Gremi de Recuperació de Catalunya
12:30h    Bloc II – Sostenibilitat Turisme
 Organització Mundial del Turisme – Sra. Sofía Gutierrez, Directora Adjunta del   
 Programa de Desenvolupament Sostenible del Turisme  - OMT
13:00h    Motivació empresarial: Sr. Emili Duró Pàmies – Empresari, professor i    
 conferenciant
14:30h    Clausura – Dinar

OBJECTIUS

PROGRAMA1 de Juny 2017

Jornada Internacional 
d’Economia Circular

Inscripció/acreditació a: www.agreda.ad
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Soto, de l’ordre religiosa la Companyia 
de Sant Vicenç de Paül. Aquest religiós 
va tenir clara la visió de Figueres com a 
punt calent culturalment parlant per la 
seva ubicació geogràfica prop de la fron·
tera amb França. Precisament a l’estat 
veí francès havien viatjat molts joves ca·
talans i espanyols interessats en adquirir 
una formació acadèmica de més nivell 
de la que trobaven a Espanya. González 
de Soto, testimoni d’aquesta situació és 
l’impulsor d’aquest col·legi que amb el 

pas dels anys anirà mutant la institució 
i creant noves escoles als seus auspicis, 
que seran la llavor de la corrent pictòrica 
coneguda com a Escola de Figueres de 
principis del segle XX. En ella s’inclouen 
a més de Salvador Dalí, Ramon Reig, Ma·
rià Baig, Antoni Casamor, Llorenç Cairó, 
Lluís Vayreda i Joaquim Bech de Careda. 
Les seves obres estaven dotades de gran 
realisme, sent aquest el tret més carac·
terístic del grup, sense deixar de banda 
la passió comuna pel paisatge empor·

El mon dels somnis i els paisatges em·
pordanesos son els punts d’unió de la 
majoria de les obres que el Museu del 
Tabac a Sant Julià de Lòria, inclou en la 
exposició: “Surrealisme a Catalunya. Els 
artistes de l’Empordà i Salvador Dalí”. La 
figura del geni de Figueres, Salvador Salí, 
està al centre de la història, considerat 
juntament, amb Antoni Miró, com els 
màxims exponents i representants a l’es·
tat espanyol d’aquesta manera d’enten·
dre l’art. Els responsables de la mostra, 

han anat més enllà de Dalí, i han apro·
fundit en el seu missatge, cercant el veri·
table origen dels diferents genis artístics 
que la regió catalana va aportar al món 
de l’art i en diferents disciplines; no s’ha 
d’oblidar a la literatura i concretament 
la poesia com a vehicles també del sur·
realisme. Amb aquesta mostra s’arriba 
realment al nucli de la història del surre·
alisme a Girona, amb la creació del Col·
legi d’Humanitats a Figueres l’any 1839, 
per part del pare Julián González de 
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La exposició sobre el surrealisme del Museu del Tabac a Sant Julià de Lòria, ha tornat a portar a la institució la figura 
de Salvador Dalí, l’artista que va inaugurar el museu en els seus inicis. Aquesta mostra forma part d’una exposició 
itinerant més gran, fruït de la col·laboració entre el State Hermitage Museum de Sant Petersburg, el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Figueres. “Surrealisme a Catalunya. Els artistes de l’Empordà 
i Salvador Dalí”, mostra 42 peces, entre pintura i escultura, que representen l’essència d’aquesta corrent pictòrica i la 
personalitat dels seus artistes. Com a nexe d’unió la ciutat de Figueres i els paisatges mítics de l’Empordà, amb imatges 
irreals i suggerents. Els responsables d’aquesta exposició han volgut privilegiar al públic andorrà amb la possibilitat 
de poder observar aquests treballs emblemàtics del surrealisme i a entendre una mica més com en una època històrica 
i políticament complicada, l’art va ser la manera d’expressar-se d’un grup d’artistes que per sobre de moltes coses, 
estimaven la seva terra i veien en els seus paisatges mons fantàstics que, després transportaven als llenços. 

MUSEU DEL TABAC

Els actors del 
Surrealisme 

a l’Empordà
PER REDACCIÓ ·  FOTOS: ADV
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danés i el gran coneixement de tots ells 
de totes les tècniques pictòriques. En re·
sum és tractava d’uns pintors i escultors 
que dominaven a la perfecció la tècnica, 
sobretot del dibuix, el que ha deixat pe·
ces que en alguns casos, com en el de 
les natures mortes o els bodegons, quan 
és contemplen, la primera reacció de 
l’espectador és el d’aixecar la mà per to·
car el quadre. 

Encara que el nucli de l’exposició sigui 
Dalí, aquesta mostra posa en el lloc que 
és mereixen la resta d’artistes represen·
tats. Aquests son: Joan Massanet i Juli, 
Angel Planells i Cruañas, Ángeles Santos 
i Torroella, Esteve Francés i Cabrera, 
Jaume Figueres i Francesch, Evarist Va·
llés, Jaume Turró i Brunet i Antoni Pitxot 
i Soler.

Cadascun d’ells va seguir camins dife·
rents dins el mon de l’art i de la vida en 
general, però el nucli empordanès va 
mantenir sempre un lligam estret, te·
nint a Salvador Dalí com a eix central, 
al voltant del qual giraven els encontres 
i altres activitats organitzades des de 
la zona. Els seus paisatges nodrien les 
seves obres de les que no s’escapaven 
interpretacions molt particulars del cel, 
les roques, les platges, les oliveres plate·
jades i la foscor d’alguna de les espècies 
d’arbres més característiques de la zona. 

Natura, somnis i mal sons, naturalment 
habiten les pintures d’aquells artistes, 
que afectats pel vent de la tramuntana o 
no, van veure en una natura rica i a l’hora 
salvatge, la via per plasmar i comunicar 
amb el seu art. 

A més de Figueres, els altres nuclis im·
portants van ser Cadaqués, el Cap de 
Creus, Portlligat i Portbou entre altres. 
En ells aquests i d’altres artistes van fi·
xar residències i tallers de treball. Pre·
cisament Cadaqués ha estat l’origen de 
moltes obres de Pitxot, Planells, Figueras 
i Dalí. 

El sentit general d’una mostra d’aques·
tes característiques és poder continuar 
difonent l’art a tothom i sobretot apren·
dre a conèixer els orígens i referents 
d’una corrent pictòrica com el surrea·
lisme que, en algun moment va ser me·
nystinguda i considerada com a menor 
o poc seriosa, pels crítics més rígids de 
l’època; cal tenir en compte que com 
tots els genis, Dalí contava amb legions 
de seguidors, però també va tenir un 

bon grapat de detractors, a diferents 
àmbits, no només el pictòric.

Les obres que es poden contemplar 
al Museu del Tabac parlen de mons 
imaginaris i mítics, plens de imatges 
oníriques que és barregen amb uns pai·
satges reals, realitzats amb una tècnica 
molt realista en alguns casos. 

Son obres que és un privilegi poder con·
templar en un museu andorrà, tant el 
públic adult, com pels alumnes que tin·
dran la oportunitat de poder contemplar 
els seus coneixements sobre història de 
l’art amb aquesta exposició. I els alum·
nes més petits podran simplement veu·
re estimulat les seves dots artístiques i 
plàstiques. Qui sap, si entre ells pot ha·
ver·hi un Dalí, o un futur Pitxot. 

MUSEU DEL TABAC - ANTIGA FÀBRICA REIG
C/ Doctor Palau, 17 AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA (Principat d’Andorra)
Tel.: +376 741 545 · info@museudeltabac.com
www.museudeltabac.com
HORARIS
De dimarts a divendres, de 9 a 19 h (última visita a les 18 h)
Dissabte, de 10 a 20 h (última visita a les 18.30 h)
Diumenge, de 10 a 14.30 h (última visita a les 13 h)
DILLUNS TANCAT

ENTRADA GRATUÏTA

ORGANITZA

PATROCINA

DEL 2 DE MARÇ AL 28 DE MAIG DEL 2017 - SANT JULIÀ DE LÒRIA
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Els artistes de l’Empordà i Salvador Dalí

Surrealismea Catalunya

“artistes, que van veure en 
una natura rica i salvatge, 
la via per plasmar i 
comunicar amb el seu art”
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L’ombra del geni de l’Empordà Salvador Dalí és 

allargada i molts dels seus amics i coneguts, també 

artistes com ell, en alguns casos s’han vist situ-

ats en un incòmode segon pla que, en ocasions, 

ha provocat que no se’ls valoressin degudament 

les trajectòries professionals en el món de l’art. 

Àngel Planells i Cruañas podria ser un d’aquests 

noms que s’esvaeixen darrere Dalí, però tot i no 

ser tant universalment conegut com aquest, per 

als coneixedors del món de l’art sí que va ser una 

de les figures més prominents d’aquella generació, 

que va expressar l’art mitjançant el corrent pictòric 

del surrealisme. Per aquelles casualitats del destí, 

entre els seus descendents figura Aurora Planells i 

Corbera, neboda del pintor i alhora mare del nostre 

editor Toni Cornella i Planells. Aquesta circums-

tància, permet a L’Art de Viure, presentar a les se-

ves pàgines algunes de les obres inèdites de l’artista 

i retre-li, perquè no, un merescut petit homenatge.

PER REDACCIÓ ·  FOTOS: ??????

Planells
SURREALISME

i les seves arrels
a Andorra

ART

1. Quadre surrealista del 1978. 
2. Paleta del pintor de l’any de la seva mort.

2. 

1. 
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3, 4, 5, 6, 7.
Escenes de la seva època 
prèvia al surrealisme.

Nascut a l’any 1901 a Cadaqués, Àngel Planells, no 
va anar a cap escola d’art per rebre una formació 
tècnica que després apliqués als seus treballs. 
Tirant d’hemeroteca, i un cop més gràcies a la 
família que ha conservat tot tipus d’informació 
relacionada amb l’artista apareguda a la premsa, 
coneixem quines impressions va causar en 
l’univers artístic de l’època. Ell mateix afirmava 
que havia après els secrets de la pintura des 
de darrera del taulell de la pastisseria del seu 
pare, sense rebre represàlies per part del seu 
progenitor. Contràriament al que succeeix en 
altres biografies d’artistes reconeguts, a Planells 
el seu pare l’havia encoratjat a que aprofundís 
en el camí de la pintura. La figura del pare de 

l’artista serà definitiva en el seu futur. Aficionat a 
la pintura, el progenitor de Planells era conegut 
de pintors que freqüentaven el poble i coneixia 
a famílies destacades en aquest cercle, com ara 
els Pitxot i els Meifrén. Un jove Planells de 17 anys 
marxa a Barcelona per aprendre un ofici que no 
queda lluny de la paleta d’un pintor: el de gravador 
i litògraf. Al mateix temps i durant dos anys 
s’inscriu en una acadèmia de dibuix, tot i que ell 
mateix mai va afirmar tenir un mestre destacat en 
aquest àmbit. Un cop finalitzada la seva primera 
etapa a Barcelona, i retornant al poble natal de 
Cadaqués, serà quan iniciï una amistat duradora 
amb Salvador Dalí, que li permetrà tenir contacte 
amb d’altres artistes que romanien a l’Empordà 

en aquella època. Va ser Salvador Dalí que li va 
presentar al marxant d’art, Josep Dalmau, que de 
seguida el va incloure entre els seus representats. 
Els entesos havien lloat la tècnica i la capacitat 
que tenia per a donar als objectes una aparença 
molt real, per després situar-los en un univers 
totalment imaginari. Aquest conjunt donava com 
a resultat visions oníriques i en ocasions una mica 
fosques, que transportaven a l’espectador de l’obra 
a un univers paral·lel i desconegut, però al mateix 
temps atraient.

Va participar en moltes exposicions individuals 
i col·lectives, entre les quals destaca la Primera 
Exposició Universal de Surrealisme, l’any 1936 a 

Londres. L’artista André Breton va ser l’encarregat 
de convidar a diversos artistes per representar a 
l’estat espanyol, i el grup que va configurar estava 
formada per: Picasso, Miró, Dalí, Òscar Domínguez 
i Àngel Planells. Va formar part del Grup 
Logicofovista, que va realitzar la primera mostra 
el mateix any 36 del segle passat a la Galeria 
Catalònia. Aquest col·lectiu recercava la manera 
de representar els estats interns de l’ànima i altres 
aspectes de la metafísica.

Com altres artistes d’aquells anys i sobretot dins 
el corrent del surrealisme, Planells va ser objecte 
de les observacions a vegades poc encertades 
d’un sector de la crítica més rígida imperant a la 

ART ART

Planells, 
símbol del 
surrealisme

5. 4. 6. 7. 

3. 
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premsa catalana i espanyola. Tot i no ser amic 
dels grans gestos ni d’alçar la veu per expressar 
cap queixa, suposem que fart de les crítiques gens 
constructives, va escriure un manifest contra els 
crítics, publicat a Blanes a l’any 1930. Aquest escrit 
va ser recuperat a La Vanguardia el 29 de juliol 
de 1989, en motiu de la seva mort. En ell, Planells 
carrega contra l’obtús punt de vista dels revisors 
de l’art i les seves declaracions i imposicions 
rígides i absurdes.

Ja cap al final de la vida i residint a Barcelona, 
Àngel Planells era un personatge conegut a la 
ciutat i se’l podia trobar amb facilitat fent un cafè 
a la terrassa de La Palmera al temps que dibuixava 
al seu bloc. Fins allà s’hi atansaven estudiants de 
l’Escola de Belles Arts, àvids d’algun consell, que 
Planells gustosament, però de manera modesta, 
accedia a donar·los.

En algunes entrevistes a la premsa espanyola, 
Planells parlava als 85 anys de la rutina diària que 
consistia, en dibuixar pel matí i a la tarda tancar·se 
a l’estudi, per treballar fins a la nit. També afirmava 
en un to més aviat irònic que resava, advertint al 
seu interlocutor que ell també era un creient a la 
seva manera. Reconeixia que després de la guerra 
va haver de treballar sota pseudònim realitzant 
treballs amb unes directrius imposades. Pintant 
per encàrrec d’altres, quadres que potser ell mai 
hagués arribat a fer. Però tot i això no es va apartar 
mai del camí de la pintura; un trajecte que va 
realitzar encoratjat per un forner enamorat de l’art.

Àngel Planells i Cruañas va morir a Barcelona a 
l’any 1989.

8, 11, 12. Bodegons previs a la 
seva etapa surrealista. 
9. Quadre surrealista, 

inèdit i mai exposat.
 10. Gravat dels seus inicis.

10. 

8. 

11. 

9. 

12. 



Son 22 perles del surrealisme i 22 
obres que parlen de dos genis que, 
tot i ser coetanis, pertanyien a ge·
neracions diferents; també tenien 
una manera molt diferent de viure 
l’existència a través de l’art. 

A Salvador Dalí, considerat el mà·
xim exponent a nivell internacional 

del surrealisme, li agradava regalar 
a qui el volgués atendre, uns mo·
ments d’histrionisme, que li van fer 
guanyar fama de «boig». 

Aquest adjectiu, però en termes 
clínics, sí que se li podia aplicar a 
Joan Ponç, pare del que s’ha cone·
gut com el surrealisme màgic. 
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Encara que amb una trajectòria curta, des dels inicis, la galeria d’art Artareté ha 
destacat en el panorama cultural del país, sobretot per entendre les necessitats del 
públic de la sala i oferir-li una dosi justa d’obres contemporànies i velles glories del 
segle passat. Pel primer aniversari (el temps ha passat volant), Artareté s’ha decidit 
per dos artistes emmarcats en un mateix corrent, el surrealisme, si bé amb dues 
maneres diferents d’interpretar-lo, però sobretot de viure’l. 

Aquesta mostra commemorativa se centra en el surrealisme amb l’exposició, 
«Salvador Dalí, Surrealisme; Joan Ponç, Surrealisme màgic», els galeristes propietaris 
de l’Artareté, Isabel Rodríguez i  Blas Gómez, aposten per aquestes dues figures del 
surrealisme, un corrent per cert molt d’actualitat aquesta primavera al país.

ARTARETÉ

 100 % Surrealisme 
PER REDACCIÓ ·  FOTOS: ERIC ROSSELL · ADV 

Dues ments 
brillants

>>De Dalí destaca a la mostra la tela de Leda Atòmica (1948), amb una Gala 
transformada en la deessa Leda a qui l’altre déu Zeus va seduir camu-
flant-se en la forma d’un cigne. El quadre de l’esquerra de la imatge



183l’adv

A més, Ponç juntament amb d’altres 
artistes de diferents disciplines va 
ser un dels pares fundadors del col·
lectiu artístic Dau al Set. 

L’exposició divideix al 50 % la pre·
sència dels dos genis i s’observa en 
les obres les diferents etapes que, 
sempre dins del surrealisme, van 
experimentar a diferents nivells 
com ara el tècnic. També s’obser·
ven les influències que altres artis·
tes del segle passat van tenir sobre 
ells a l’hora d’enfrontar·se a una 
tela en blanc. 

Miró va ser un dels artistes dels 
que Dalí va beure i aquesta influ·

ència és pot observar en el quadre 
Dues figures surrealistes (1928). 

Però de l’empordanès destaca a 
la mostra la tela de Leda Atòmica 
(1948), amb una gala transformada 
en la deessa Leda a qui l’altre déu 
Zeus va seduir camuflant·se en la 
forma d’un cigne. 

Del pare del surrealisme màgic 
Joan Ponç, destaquen les dife·
rents suites. En aquestes, a més 
de la seva ment delirant, s’intueix 
també l’alta capacitat tècnica de 
l’artista que aportava un realisme 
inquietant en la majoria d’obres. 

>>Tot i existir una diferència d’edat considerable, Dalí i Ponç van ser coetanis, tal com es pot veure pel testimoni 
gràfic

>> Suite Caps · 1958-1959
Mixta sobre paper · JOAN PONÇ

>> Rei de cors, Reina de cors, Rei de piques, Reina de piques  ·  1967  · Mixta sobre paper · SALVADOR DALÍ

182 l’adv ART
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En alguns d’ells, com ara la Suite Al·
lucinacions II (1947), es presenta un 
caos enèrgic en una tècnica mixta 
que insufla dinamisme al quadre.

Durant els darrers dotze mesos Ar·
tareté ha ofert al públic d’Andorra 
diferents mostres d’art, mante·
nint·se però molt fidel a la primera 
visió de la galeria com a plataforma 
de difusió d’un corrent artístic molt 
actual com és l’street·art. 

Però la varietat, la qualitat i la ri·
quesa del fons d’art del qual es 
nodreix li permet endinsar·se en al·
tres camins sense perdre l’essència 
genuïna. 

Això la fa ser una proposta cultu·
ral original i atractiva, tant per als 
seguidors assidus de les galeries 
andorranes, com a per als nous 
adeptes. 

>> Suite Quadrada L’orella · 1967 · Mixta sobre paper · JOAN PONÇ >> Suite Al·lucinacions II · 1947 · Mixta sobre paper «maruflat» sobre tela · JOAN PONÇ>> Suite LLunes · 1963-64 · Mixta 
sobre paper · JOAN PONÇ

>>
 “Esquisse” 

Leda 
atòmica

 1948 
Oli sobre taula

SALVADOR DALÍ>> Suite Quadrada · 1967 · Mixta sobre paper · JOAN PONÇ
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«Escenaris. De Monet a Estes. De Trouville a Nova York» és el títol amb el que 
s’obre la que s’espera sigui una de les apostes culturals més atraients del país. 
Amb una acurada selecció de les obres, el nou museu Carmen Thyssen Andorra 
es presenta al món amb un passeig privilegiat, il·luminat per les pinzellades dels 
grans genis de la pintura del segle passat. Amb una comprensible expectació 
mediàtica, tant nacional com internacional, la baronessa Thyssen, Carmen 
Cervera, i el director artístic del museu i comissari de l’exposició, Guillem 
Cervera, van estar acompanyats de les principals autoritats nacionals del país 
i de les parroquials d’Escaldes-Engordany. Aquesta institució neix sota el 
paraigua de la Fundació Museand, al mateix temps presidida per la Ministra de 
Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert. Carmen Cervera es va mostrar molt 
orgullosa de presentar 26 obres d’art que han format part de la seva història 
vital, ja que algunes han compartit casa amb ella. Aquesta va insistir molt en 
destacar que, tot i les dimensions, aquest museu està a l’alçada de les sales més 
d’avantguarda a nivell tècnic i conceptual.

PER REDACCIÓ ·  FOTOS: MUSEU CARMEN THYSSEN ANDORRA

MUSEU CARMEN-THYSSEN

Una qüestió de llum
>> Claude Monet «La cabana a Trouville»

>> Ramon Casas «Interior a l’aire lliure»
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«Escenaris. De Monet a Estes. De Trouville a Nova 
York» conté genialitat pictòrica de diferents cor·
rents i estils, anant dels impressionistes als ex·
pressionistes, passant pels modernistes, fauvistes i 
hiperrealistes. Les 26 peces exposades realitzen un 
recorregut que té diversos aspectes comuns, però 
el principal seria que s’observen les diferents ma·
neres de tractar la llum que van tenir alguns dels 
genis de la pintura del segle passat. La llum en di·
ferents circumstàncies: la del matí, la del capves·
pre, la llum artificial… La majoria d’aquests autors 
també tenen en comú que plasmen el dia a dia a les 
seves obres, escenes de la quotidianitat, que si bé 

per molts podrien ser intranscendents per merèi·
xer ser copsades per qualsevol d’aquests artistes, 
ells les transformen fins a sublimar el més corrent 
dels instants.
Amb mestria tècnica, però al mateix temps amb 
una sensibilitat només a l’alçada d’algunes de les 
ments més brillants de la comunitat artística del 
segle XX. Andorra mai no havia comptat amb una 
exposició d’aquest calibre, però és el que cal es·
perar a partir d’ara del Thyssen, ja que les dife·
rents mostres, una per any segons la previsió, es 
nodriran del fons de la baronessa Thyssen; una de 
les col·leccions privades més importants de tot el 

món. En aquesta els noms ho diuen tot: Monet, Me·
ifrén, Estes, Gauguin, Camarasa, Bell, Beckmann, 
Matisse, Sisley, Torres García… un etcètera de fins 
a 26 mestres de la llum i la tècnica realista.
El Thyssen Andorra no podrà acollir exposicions 
d’un nombre important de peces, però és que la 
tendència en aquest camp és la de concentrar la 
qualitat, facilitant a l’observador el gaudi de l’obra. 
Un nombre molt alt de peces per veure pot fer 
que l’espectador es cansi abans d’hora, en canvi, 
aquest tipus de sala dona l’oportunitat a cada obra 
d’art de ser valorada com es mereix i que se li dedi·
qui el temps necessari per això.

El museu ha posat a disposició dels visitants unes 
audioguies en 9 idiomes que faciliten i enriqueixen 
el recorregut. A més, i com a novetat en una insti·
tució d’aquest tipus, s’han col·locat unes pantalles 
interactives que permeten aprofundir tant en la 
història de l’obra com del seu autor. Per altra ban·
da, permet una proximitat infinita amb el mateix 
quadre que s’està observant. 
Els avenços tecnològics s’han posat al servei dels 
espectadors i que surtin guanyant els autors i les 
obres ja que així és molt més fàcil la difusió de l’art 
pictòric, al facilitar informació addicional que en·
riqueix la visita. 

>> Sisley «Clar d’un bosc»>> Twachtman «Barques amarrades en un estany» >> Prendergast «La platja de Sant Malo» >> Paul Gauguin «Un hort sota l’esglèsia de Bihorel»
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L’aprenentatge de valors importants a través dels con·
tes i de les històries és una eina que els adults utilitzen 
amb els més petits des de fa segles. Sempre hi ha una 
conducta correcta davant de qualsevol situació i saber 
quin és el camí adequat a seguir no és només una qües·
tió d’instint o de sentit comú, també d’un aprenentatge 
previ i, sobretot, d’haver tingut uns exemples en les fi·
gures d’autoritat de l’entorn. L’aventura d’en Botonet de 
l’autora Anneke Van de Wall és un llibre que, com el seu 
títol indica, és d’aventures i segur que ajudarà a molts 
nens i nenes evadir·se amb la seva lectura. El protago·
nista resolt amb astúcia i valor les diferents situacions 
que se li presenten en la seva aventura.

Hi ha un altre aspecte pel qual hem destacat aquest 
llibre i és que l’autora, l’Anneke Van de Wall ha cedit 

tots els drets, i aquest benefici econòmic anirà a parar 
al centre d’acollida per a nens i nenes La Gavernera. 
Van de Wall no està sola en aquesta iniciativa ja que 
L’aventura d’en Botonet està patrocinada per Andorra 
Sotheby’s International Realty i tots els beneficis que es 
recullin gràcies a la venda dels llibres aniran a parar al 
centre. Aquest també podria ser un patró de conducta 
per als nens, la iniciativa privada que de manera desin·
teressada col·labora econòmicament amb una institu·
ció d’acollida i de protecció de menors.

Durant la primavera, als països de parla catalana 
s’intensifica el protagonisme de la literatura i sovint 
s’incrementen les presentacions de nous llibres. 
Aquesta edició de Sant Jordi no ha estat diferent, però 
a L’Art de Viure hem volgut destacar una nova edició 
literària que destaca per sobre de les altres per diferents 
raons. L’Aventura d’en Botonet de l’Anneke Van de Wall 
és un bon exemple de literatura infantil, escrita amb la 
màxima intenció d’entretenir als nens, al mateix temps 
que se’ls donen patrons de conducta positius.

PER REDACCIÓ ·  FOTOS:  OSCAR LLAURADÓ I SAIDA LLORENTE

valent
LLIBRES

Anneke van de Wal

L'AVENTURA D'EN BOTONET

Un botó
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L’empresa andorrana de disseny d’interiors, Trie·
dre, ha apostat, però sobre segur, en aconseguir 
tenir en exclusiva la firma de mobiliari de cuina 
Bulthaup.

Aquesta firma alemanya va néixer l’any 1949 a la 
regió bavaresa de Herford i des d’un inici el fun·
dador, Martin Bulthaup, va tenir clar que la cuina 
no només era «una zona de treball» sinó que es 
tractava del centre de la vida familiar.

Triedre va iniciar l’activitat comercial a principis 
de l’any 1990, tenint però un origen anterior, en 
l’estudi de disseny d’interiors d’un dels funda·
dors. Des d’aleshores s’ha consolidat com un 
dels referents en matèria de disseny integral tant 
d’habitatges com de centres de treball.

Compta amb les primeres marques de mobiliari 
en exclusiva. Però, a més, té un equip de profes·
sionals a disposició dels clients.

Cada projecte de Triedre és únic i s’adapta a les 
necessitats del client, que ha posat en mans 
d’aquest equip el disseny de casa seva.

Bulthaup, es distingeix per les propostes inno·
vadores en matèria de disseny i els materials de 
primera qualitat que utilitza en tots els productes 
que crea. Bulthaup té en compte la importància 
de treballar amb passió i escoltant al client.

Aquestes són característiques que també distin·
geixen la filosofia de treball de Triedre, per tant, 
aquesta associació només potser que positiva. 

En el món de l’arquitectura i el disseny d’interiors, Bulthaup és sinònim de cuines 
acollidores que transmeten personalitat per si soles. Triedre, empresa andorrana de 
disseny d’interiors, és des d’aquesta primavera el representant oficial de la marca alemanya 
a Andorra. L’equip de Triedre podrà oferir a partir d’ara tot el ventall de propostes que 
Bulthaup posa a disposició dels clients. Cuines amb identitat pròpia i de dissenys actuals, 
que marquen tendència a nivell internacional i fetes amb materials nobles de primera 
qualitat. Un nou impuls de Triedre, que es consolida d’aquesta manera dins l’univers del 
disseny d’interiors al principat.

PER REDACCIÓ ·  FOTOS: TRIEDRE

INTERIORISME · TRIEDRE

Passió per la cuina
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A principis de l’any passat s’acomplien 20 anys de l’allau d’Arinsal. A les 19:20h del 8 

de febrer de 1996, queia una allau a la canal de les Fonts, a Arinsal, considerada la més 

grans en un nucli habitat a Europa fins aleshores. Aquest fet, que es va resoldre sense 

cap víctima mortal ni ferits, sí que va provocar pèrdues materials importants. També es 

van plantejar moltes preguntes a l’entorn d’aquest fenomen i de la preparació d’un país 

de muntanya com Andorra davant la climatologia extrema que en ocasions té. El Centre 

d’Estudis de Neu i Muntanya, el CENMA, de l’Institut d’Estudis Andorrans, ha aprofitat 

la coincidència al calendari per realitzar una exposició sobre aquesta allau, i per mostrar 

al públic com han canviat els mitjans dels quals disposen ara les autoritats andorranes 

per fer front a un fet tant extraordinari com aquest.

PER REDACCIÓ

20 ANYS DE L’ALLAU D’ARINSAL

Aprendre 
del passat

L’allau d’Arinsal del 8 de febrer de 1996, 
© Servei de Policia d’Andorra. Danys provocats per l’allau

© Servei de Policia d’Andorra © Protecció Civil

© Protecció Civil © Servei de Policia d’Andorra
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En xifres, l’allau d’Arinsal ofereix unes 
dades esfereïdores i va deixar unes imatges 
dantesques. Per la canal de les Fonts d’Arinsal 
es calcula que van baixar-hi prop d’un milió i 
mig de metres cúbics de neu a una velocitat 
de 200 km/h, el qual va provocar que 
arrossegués tot arbre o pedra que va trobar, 
a més de tones i tones de terra. Tot això va 
caure des d’una altitud de 2.500 metres. Va 
deixar un tall de gairebé 2 metres d’altura en 
la zona de sortida. Al matí, cap dos quarts 
d’onze havia baixat l’allau de Percanela, que 
va provocar talls a la carretera i va encendre 
totes les alarmes. Portaven dos dies de 
nevades intenses, acompanyades d’un vent 
fort. A l’exposició del CENMA, es mostren 

imatges, algunes inèdites, així com vídeos 
i una maqueta a escala de diferents tipus 
d’allaus. Els responsables d’aquest servei 
consideren que una allau com la d’Arinsal és 
un fet excepcional i poc freqüent, que amb 
les mesures adoptades per les autoritats 
andorranes actualment no tindria ni molt 
menys les mateixes conseqüències que fa 
vint anys. Tot i que es podria tornar a  produir, 
cal tenir en compte que aquests fenòmens 
tenen una periodicitat de centenars d’anys 
entre cadascun. La mostra pretén ser 
pedagògica i informativa, sobre diferents 
aspectes clau a l’entorn del fenomen de les 
allaus. En conjunt, s’ofereix un repàs per tots 
els esdeveniments que van confluir i van 

provocar l’allau, així com la reacció de les 
autoritats, que van desallotjar als més de 300 
veïns dels blocs d’apartaments que hi havia 
als edificis de la zona.

Els testimonis del 8 de febrer de 1996 
expliquen, 20 anys més tard, que en un 
principi molts no creien que es produís una 
allau i molt menys d’aquella magnitud. Si 
alguna cosa explica l’exposició del CENMA, és 

la importància de la prevenció i del bon criteri 
a l’hora de construir. Precisament, aquest punt 
va ser un dels més criticats posteriorment a 
les autoritats del país. Cal tenir en compte que 
els edificis eren construccions dels anys 70-80 
i el paper de l’administració en aquella època 
era molt diferent al d’ara. Actualment hi ha 
diferents mecanismes de control de les allaus, 
uns mitjans sorgits en alguns casos, i reforçats 
en d’altres, arran de l’allau d’Arinsal.

Que us va portar a fer aquesta 
exposició i quin objectiu havia de 
complir?
L’allau d’Arinsal és sens dubte un 
dels episodis de riscos naturals més 
importants que Andorra ha tingut a 
la seva història juntament amb els 

aiguats del 82. El seu 20è aniversari 
bé es valia una sèrie d’actes com han 
sigut la exposició i el documental que 
s’ha co-produït amb RTVA per recordar 
tant des d’un punt de vista científic 
com documental i divulgatiu aquell 
esdeveniment.

Parlem amb Marc Pons 

Una allau es divideix en tres zones: 

Zona de sortida: és la zona on la neu es posa en moviment i 
on es comença a accelerar al llarg del vessant guanyant massa 
constantment. Té un pendent mitjà d’uns 30-40º o més.

Zona de trajecte: en aquesta zona de pas, l’allau manté una velocitat 
més o menys constant. Té un pendent mitjà d’uns 20-30º.

Zona d’arribada: és la zona on la massa de neu en moviment s’atura. 
El pendent és normalment inferior als 20º.

Situació la tardor de 2016 de part de la zona afectada per l’allau de les Fonts. © RTVA

Allaus de neu seca. © Survival Goods Explicació pedagògica per conèixer les allaus i els seus efectes. © CENMA

Zona de sortida

Zona de trajecte

Zona d’arribada

Les allaus són el fenomen que més víctimes mortals ha 
causat al país els darrers cinquanta anys 
(17 morts entre els anys 1975 i 2015).

Què és una allau?   

Una allau és una porció de massa de neu que es posa en moviment per ruptura 
de l’equilibri entre les forces resistents (R) i les forces motrius (M). Quan les 
forces motrius (component del pes paral·lel al vessant, sobrecàrregues...) 
superen les forces resistents (fregament amb la superfície, cohesió de la neu, 
fixació dels ancoratges...), es desencadena una allau.

Cap d’Àrea de Medi Físic del Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya (CENMA), director de l’Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra i 
investigador i col·laborador del SUMMLAB de la Universitat Politècnica de Catalunya. Enginyer, doctor especialitzat en neu i allaus i màster en Medi 
Ambient i Sostenibilitat.

Allaus de placa de vent o dura. 
© GRM Bombers d’Andorra

Modelització 
de l’allau de 

les Fonts. 
© Sergi Riba 

i NIBORISK
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Com a tècnics creieu que Andorra, 
està preparada en matèria 
d'allaus, pel que fa a la prevenció i 
detecció d'aquestes?
Ja des dels anys 80 Andorra ha treballat 
molt en material d’estudi I prevenció 
per fer fornt al risc d’allaus. A dia d’avui 
Andorra està a l’ordre del dia I no està molt 
lluny dels principals països de neu del mon 
com poden ser Suïssa o el Canadà. 

La d'Arinsal va ser una allau 
"extraordinària" per les 
circumstàncies que la van envoltar 
i la ressolució positiva que va tenir 
la situació?
Va se extraòrdinaria en el sentit que una 
allau d’aquestes magnituds només es 

pot produir en periodes de retorn molt 
elevats, és a dir, amb una freqüència molt 
baixa (centenària o més).
També va ser expecional el fet que 
donades les circumstàncies no es 
produíssin més que danys materials. 
Per una banda l’actuació dels cossos 
competents en el desallotjament I per 
una altra un toc de fortuna van contribuir·
hi de gran manera.

En matèria de construcció i 
urbanisme, creieu com a tècnics 
que es té prou en compte la 
situació de les valls a l'hivern i a la 
primavera amb el risc d'allaus?

A dia d’avui es disposa d’un marc 
normatiu i reglamentari que garanteix 
que el risc d’allaus es contempli a 
l’hora de fer qualsevol infraestructura o 
edificació en territori andorrà.

L’allau d’Arinsal és sens dubte un dels episodis de 
riscos naturals més importants que Andorra ha 
tingut a la seva història

Allau de Percanela. © Servei de Policia d’Andorra

Allau de les Fonts. 
© Servei de Policia d’Andorra

Infraestructura 
per intentar evitar         

el risc d'allau 
© Wlad1siedl

Canal del Nicolau. Rastells de fusta i 
repoblació forestal. © Alex Meffre
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Conduir un Mazda CX-3
és descobrir l’esperit Jinba Ittai:

unir-te amb el teu cotxe.
L’experiència de la conducció

és el cor de les nostres creacions. 
Tot el que es percep al volant

et connecta amb el vehicle
per gaudir plenament

del plaer de la carretera.

DRIVE TOGETHER*

Des de

16.819€**o311 /mes***€

* Unir-te amb el teu cotxe.
** Preus vàlids fi ns al 31/05/17. IGI no inclòs. Mazda CX-3 2.0 L SKYACTIV-G 120 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 (16.819 €) i les 60 quotes seguides, subjectes a aprovació. Finançament 
a través d’entitats fi nanceres d’Andorra. Consulteu les condicions del pagament d’entrada.

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