
www.artdeviure.com 3€
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* INFINITI Q30 1.5d de 109 CV. PVP recomanat INFINITI Q30 a Andorra des de 19.900€ (inclou matriculació. IGI no inclòs). Oferta vàlida fins al 30 de setembre de 2017.
* *INFINITI QX30 2.2d de 170 CV AT. PVP recomanat INFINITI QX30 a Andorra des de 29.150€ (inclou matriculació. IGI no inclòs). Oferta vàlida fins al 30 de setembre de 2017.

Motoritzacions:
INFINITI Q30: 2.0t de 211 CV -  1.6t de 122 CV - 1.6t de 156 CV -  2.2d de 170 CV - 1.5d de 109 CV.   INFINITI QX30 2.2d de 170 CV.  
Models visualitzats amb equipament opcional.

QX30  Q30
BORN TO CHALLENGE
Descobreixi la nova gamma de compactes d’INFINITI

amb un disseny únic, tecnologia d’avantguarda
i un complet equipament de sèrie. 

Sol·liciti la seva prova de conducció a proves@becier.ad

GAMMA Q30 *  QX30 ** DES DE 19.900 €

CENTRE INFINITI ANDORRA Becier Vehicles Av. d’ Enclar, 148 Andorra la Vella Tel. +376 871 807 GRUPBECIER
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UTE (UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES)

ESTACIÓ NACIONAL D’AUTOBUSOSLA MILLOR TECNOLOGIA 
AL SERVEI D’UNA OBRA EMBLEMÀTICA

PIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEISPIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEIS

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

SERVEISPIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEIS

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

www.coansaandorra.com



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
Urb.Plana Morell, 14, Xalet Aleix
AD400 - ANYÓS (La Massana)
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
Av. Meritxell, 75
Edifici Quars, 3a Planta, Desp. 14
AD500 - ANDORRA LA VELLA
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
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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
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T +376 809030 · F +376 866 630

enginyers@andorra.ad
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EGEA NAVARRO Pere
EROLES Roland

ESPAR BENTANACHS Gerard
ESPARRACH SALLENT Xavier
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FAYAS RICO Eduard
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GAJAS GIRALT Jordi
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ROSSELL FALCÓ Yvan
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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.adwww.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.

La nostra energia no té límit

Junts construïm un país més net i sostenible 
  
      www.feda.ad

La nostra energia no té límit

Junts construïm un país més net i sostenible 
  
      www.feda.ad



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
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AUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA

www.auxini.ad
C/ Prat de la Creu 85, planta primera
AD500 ANDORRA LA VELLA   ·  T 868055 · auxini@andorra.ad           
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editorial 
Després dels campionats del món de BTT a La Massana, que han tingut un ressò 
espectacular, i d’una Andorra Ultra Trail amb xifres superades de tota mena continuem 
amb propostes de natura que deixen bocabadat.

La «Coronallacs» i els seus quatre refugis sense cap mena de dubte faran gaudir de la 
natura, aquest bé que tenim i que tantes bones imatges ens està deixant. Per exemple, la 
recent inauguració del darrer refugi, el de l’Illa, ampliant l’important oferta de natura que 
oferim als visitants.

Completarem aquest estiu amb ciclisme i la volta als ports andorrans amb la ja famosa «Purito» i amb l’Spartan 
Weekend Andorra 2017, a Grau-Roig.

El país necessita com l’aire que respira aquest reguitzell de notícies en clau positiva. El 
binomi esport+natura és la fórmula màgica? La solució? De moment completem aquesta 
etapa del desert, erma de notícies, que és l’estiu. 

I per a vosaltres, esperem que el contingut de les vacances superi les vostres 
expectatives.

D
VISCA LA NATURA!

Toni Cornella i Planells
DIRECTOR NP AGÈNCIA
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Els àmbits d’activitat en 
que es produeixen les ones 
d’alta freqüència són les 
comunicacions  a mitja i 
llarga distància, els enllaços 
a curta distància de TV i FM, 
radars i mòbils, Wi-Fi, forns 
microones, intèrfons per a 
bebès, comptadors digitals 
i els satèl·lits  i totes les 
tecnologies aplicades a la 
telefonia mòbil o cel·lular i les 
comunicacions sense cable.

Les microones són franges 
estretes de l’espectre 
electromagnètic global i 

incideixen en éssers vius 
atravessant parets, roba i 
cèl·lules en una densitat 
de potència 50 milions de 
vegades superior als rajos 
del Sol.

Cal tenir en compte i 
considerar el factor d’higiene 
electromagnètica per a fer 
front i protegir-nos de la 
carrera imparable de les 
grans empreses del món 
de les telecomunicacions 
que cada dia proposen 
fonts emissores de 
radiofreqüències més 

Valors màxims 
de les ones electromagnètiques 
d’alta freqüència

VALORS D’EXPOSICIÓ MÀXIMA  A ONES ELECTROMAGNÈTIQUES D’ALTA  FREQÜÈNCIA (µW/m2)

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.

50.000.000

4.500.000

10.000.000

10.000.000

1.000

1.000

10

0,000001

0,000000
10.000.000,000000

20.000.000,000000
30.000.000,000000

40.000.000,000000
50.000.000,000000

60.000.000,000000

ICNIRP 2010 (VALORS PELS TREBALLADORS )

ICNIRP 2010 (VALORS PEL PÚBLIC GENERAL)

ESPANYA RD 1066/2001 (VALORS PEL PÚBLIC GENERAL)

Generalitat de Catalunya Decret 148/2001

Congrés de Salzburg 2000

BIOINITIATIVE 2012

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

NATURALESA

AQUESTES ONES, 
entre 3 i 300 GHz, es coneixen 
també amb el nom de 
microones.

El compliment dels valors no significatius 
ofereix una prevenció màxima. Corresponen 
als criteris naturals de l’ambient, o al gairebé 
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 es 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:

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

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.

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

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 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’1 metre 
un de l’altre en el buit, produiran una força igual a  
2·10-7  newton per metre de longitud.

Equivalència d’unitats:

1 µW/m2 = 0,0194 V/m

1.000 µW/m2 = 0,614 V/m

W/m2 = (V/m)2 /377

V/m= (W/m2 x 377)1/2

Les radiacions o ones 
electromagnètiques 
d’alta freqüència es 
poden dividir en HF 
(Alta Freqüència) de 3 
a 30 MegaHertz, MHZ,  
(milions d’Hertz), VHF 
(Molt Alta Freqüència) 
de 30 a 300 MHz, UHF 
(Ultra Alta Freqüència) 
de 300 MHz a 3 
GigaHertz, GHz, (mil 
milions d’Hertz), SHF 
(Super Alta Freqüència) 
de 3 a 30 GHz i FHF 
(Extra Alta Freqüència) 
de 30 a 300 GHz.

La freqüència en general vol dir el nombre de cops que 
succeeix un fet. En termes electromagnètics és el nombre 
d’ones que passen en un període de temps d’un segon. En 
aquest cas es tracta del flux elèctric que passa per un cable 
en un segon i la unitat utilitzada és l’Hertz = 1 cicle / 1 segon.

LA DENSITAT 
DE POTÈNCIA 
dels camps electromagnètics 
d’alta freqüència es medeix en 
microwats per metre quadrat 
(µW/m²) i la intensitat del camp 
per volts per metre (V/m).

µW/m2

NATURA 0,000001

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 <0,1

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

ALEMANYA 0,1-10

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 10-1.000 

Recomanacions informe Bioinitiative 2012 1.000
Congrés de Salzburg 2000 1.000
LEY 8/2001, de 28 de junio, para la Ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación en Castilla-
La Mancha. Centros educativos y sanitarios.

CASTILLA-LA 
MANCHA ESPANYA

1.000

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

ALEMANYA >1.000

LEY 8/2001, de 28 de junio, para la Ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación en Castilla-
La Mancha. Suelo urbano.

CASTILLA-LA 
MANCHA ESPANYA

100.000

SanPiN 2.2.4.1191-03                                                                                                         (VALORS PER AL PÚBLIC EN GENERAL) RÚSSIA 100.000
26th Ordinance Implementing the Federal Immission Control Act, 16 December 1996, Federal Law 
Gazette (BGBI.) I p. 1966.

ALEMANYA 100.000

ONIR 1999, Ordinance relating to protection from non-ionizing radiation. SUÏSSA 100.000
Generalitat de Catalunya Decret 148/2001 CATALUNYA 4.500.000
LEY 8/2001, de 28 de junio, para la Ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación en Castilla-
La Mancha. General

CASTILLA-LA 
MANCHA ESPANYA

4.500.000

RD 1066/2001  REAL DECRET                                                                                                  (VALORS PER AL PÚBLIC EN GENERAL) ESPANYA 10.000.000
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)

10.000.000

BImSchV     
REGLAMENT PER LA REGULACIÓ DE LA LLEI FEDERAL DE PROTECCIÓ D’IMMISSIÓ

ALEMANYA 10.000.000

RECOMANACIÓ DEL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA, (1999/519/CE). UNIÓ EUROPEA 10.000.000
Interim guidelines on limits of exposure to 50/60 Hz electric and magnetic fields.
(VALORS PEL PÚBLIC EN GENERAL)

AUSTRÀLIA 10.000.000

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 ALPÚBLIC EN GENERAL)

ÀUSTRIA 10.000.000

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 
radioélectriques.                                                                                                                   (VALORS PER AL PÚBLIC EN GENERAL)

FRANÇA 10.000.000

DIN VDE 0848   
NORMA TÈCNICA                                                                                                                (VALORS PER ALPÚBLIC EN GENERAL)

ALEMANYA 10.000.000

Interim guidelines on limits of exposure to 50/60 Hz electric and magnetic fields. (VALORS PER ALS 
TREBALLADORS)

AUSTRÀLIA 50.000.000

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 50.000.000

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 
radioélectriques.                                                                                                                             (VALORS PER ALS TREBALLADORS )

FRANÇA 50.000.000

D2013/35 UE   DIRECTIVA DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL                   (VALORS PER ALS TREBALLADORS ) UNIÓ EUROPEA 50.000.000
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 ALS TREBALLADORS )

50.000.000

DIN VDE 0848   NORMA TÈCNICA                                                                                                 (VALORS PER ALS 
TREBALLADORS )

ALEMANYA 100.000.000

Taula de conversió W/m2  i V/m

mV/m i V/m - Figures arrodonides, veure també la taula en la columna següent



potents i amb freqüències 
més altes per a aparells 
més sofisticats amb noves i 
majors prestacions.

A partir d’una freqüència de 
300 MHz les ones o radiacions 
electromagnètiques tenen 
efectes tèrmics de generació 
de calor.

El quadre que es presenta 
compara els nivells o valors 
de densitat de potència 
d’exposició màxima a camps 
electromagnètics d’alta 
freqüència, segons els països i 
els organismes internacionals.

A la natura el valor habitual 
normal és d’una centmil·lèsima 

part respecte a la recomanada 
per l’Institut Alemany de 
Bioconstrucció (IBN) per valors 
no significatius.

Aquest institut considera que 
entre 10 i 1.000 µW/m² són 
valors fortament significatius 
i per sobre extremadament 
significatius i superiors en mil 
milions als de la natura.

L’OMS (Organització Mundial 
de la Salut) accepta una 
exposició d’uns valors de 
10 milions de microwatts 
per metre quadrat per al 
descans i de 50 milions per 
als treballadors, és a dir, de 10 
bilions i 50 bilions per sobre 
dels valors naturals.

Els mateixos màxims són 
els acceptats per la Unió 
Europea.

Les normes Din alemanyes 
accepten uns màxims de 10 
milions per al públic i 100 
milions per als treballadors.

Aquest valors són clarament 
inacceptables avui, amb 
els coneixements de que 
disposem.

Rússia  i Suïssa  accepten 
valors màxims de 100.000 
microwatts per metre 
quadrat. 

I a Catalunya se n’accepten 
4,5 milions. 

L’ARQUITECTURA SALUDABLE (IV)
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Per sobre de les ones d’alta 
freqüència hi ha les radiacions 
Infraroges, l’Espectre Visible, les 
Ultraviolades, els Raigs X, els Raigs 
Gamma i la Radiació Còsmica. 

Per sobre de les radiacions 
ultraviolades les radiacions són 
ionitzants, és a dir, capaces de 

L’ARQUITECTURA SALUDABLE (IX)
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destruir la vida a nivell molecular 
o atòmic, ja que la intensitat 
d’aquesta energia és capaç de 
trencar els enllaços moleculars 
o atòmics i ionitzar les seves 
estructures, que és la capacitat 
d’arrencar un electró de l’àtom 
(formant un ió negatiu).

Els espais exteriors lliures 
i públics amb Wi-Fi no són 
recomanables pel grau 
d’exposició al que s’exposa 
innecessàriament la majoria 
de la població.

Igualment passa amb les 
escoles.

Preveure el seu ús lliure en 
llocs públics tancats, és una 
mesura intel·ligent i que s’està 
introduint avui.

L’accés a Internet ha de ser 
per cablejat i no per Wi-Fi . 
I s’han de poder tancar els 
routers quan no es connecti 
amb Internet.

El principi de precaució ens 
exigeix ser prudents, però el 
principi de responsabilitat 
social ens obliga a actuar 
intel·ligentment. I el principi 
de solidaritat a que ens 
devem al viure en societat 
ens reclama aplicar mínims 
d’higiene electromagnètica 
per a no exposar als nostres 
veïns al que no desitgem per 
nosaltres.

La incorporació de límits d’ús o 
exigència d’ús de proteccions 
determinades als particulars 
dins de les comunitats de 
propietaris en els seus estatuts 
ha esdevingut avui una 
necessitat.

Hem d’acceptar tots els 
avantatges que ens ofereixen 
les noves tecnologies però 
tampoc hem de ser badocs i 
pensar que totes elles només 
aporten avantatges i cap 
inconvenient. Sabem que a 
la vida això mai és així i ens 
hem d’espavilar i exigir a 
cada avançament tecnològic 
el seu manual de bon ús i 
protecció per no rebre’n els 
danys col·laterals que l’ús de 
les noves tecnologies poden 
comportar en els inicis per 
ignorància i mancança de 
coneixements, per menyspreu 
del seu risc i per interessos 
econòmics i no incorporar les 
proteccions necessàries. 

Els camps electromagnè-
Ωtics d’alta freqüència 
CEM-AF són els espais 
ocupats per aquestes 
ones. Espais vibrants, 
intangibles i invisibles. 

Fes servir la banda 
entre 2,5 i 3,5 Ghz.
Els obstacles (arbres 
...) redueixen la seva 
velocitat a 6 megues. 
Emet en cercle

Utilitza la 
banda dels 2,5 
Ghz. A l'aire 
lliure arribaria 
a 300m. però 
en cases no 
passa de 30, i 
la velocitat real 
no supera els 6 
megues.

                            Freqüències lliures 
d'entre 470 i 830 MHz. Serà 
direccionable a una zona.

Canals TV
locals

Coman-
dament 

portes de 
garatge

Telèfons 
mòbils

Telèfons 
mòbils

Xarxes 
de 

WiFi
TV per 

satèl·lit Alarmes

Radar de la 
Policia

Comandaments 
de telepeatge

Senyal de 
satèl·lit per a 
TV per cable

Radar 
meteo-
rològic

Ràdio per 
satèl·lit

GPSCanals de 
TV nacional 

(UHF)
Radiocon-

trol de 
joguines

Ràdio AM

Telèfons «Zona» 
de 3 Ghz. Per 300 
electrodomèstics, 
com microones o 
telèfons sense fil.

El color crema 
indica les 
freqüències 
per a ús oficial 
i industrial

Instruments 
mèdics 

telemètrics
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Està a punt de finalitzar el primer Cicle de conferències organitzat pel Col·legi 
Oficial d’Arquitectes d’Andorra.
Podeu  buscar-nos al Youtube: “col·legi oficial d’arquitectes d’Andorra”.

Conferències
COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA

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

>>>Lorenzo Jurina, Dr. Calatayud, Enric Batlle i Rafael Torrelo en les seves conferències.

Es va iniciar amb la conferència a càrrec de 
Rafael Torrelo, arquitecte en relació al disseny 
d’infraestructures, especialment de les estacions 
d’autobusos. A l’hora de dissenyar un equipament 
d’aquesta índole és necessari establir debats 
oberts als ciutadans, als col·legis professionals, 
als empresaris i a les institucions; a partir dels 
quals es puguin trobar les millors solucions. Ens 
va demostrar que la realització d’una estació 
d’autobusos, perquè tingui el major èxit possible, 
ha de ser fruit d’un equip multidisciplinari. Va obrir 
reflexions en relació a què ha de donar resposta 
una estació d’autobusos a Andorra, tenint en 
compte la singularitat del país.

En Rafael TORRELO ens ha acompanyat en una 
segona conferència sobre Heliports. La conclusió 
de la xerrada va ser que malgrat la viabilitat física 
de la situació, el més important és tenir clara 
la viabilitat econòmica, que Rafael va posar en 
dubte, però ho va positivitzar apuntant que la 
infraestructura podrà servir com a possible port 
per als drons, doncs aquests són el futur!

L’arquitecte Fermín Vázquez va presentar 
i exposar 4 projectes d’edificis singulars, de 
gran interès i escala diferent, on va poder 
compartir amb els assistents les diferents 
inquietuds i experiències durant el procés de 
conceptualització, execució i finalització en cada 
cas: La terminal de l’Aeroport d’Alguaire (Lleida), 
el pavelló d’Espanya per l’Expo de Milà (Itàlia), la 
plaça del Torico (Toledo) i el mercat dels Encants 
(Barcelona).

El professor Lorenzo Jurina, enginyer de ponts 
i camins, està revolucionant la forma d’entendre i 

consolidar les estructures. La seva obra és estudiada 
en universitats de tot el món i assignatura obligatòria 
del Màster de Restauració de Monuments de la UPC 
(Universitat Politècnica de Catalunya). La seva idea 
que només cal ajudar-les a fer la seva funció l’ha 
portat a desenvolupar sistemes ràpids, assequibles 
i, el que semblava impossible fins ara, reversibles; 
amb materials com els cables d’acer o les cintes 
de polièster. Tots els assistents vam gaudir de 
l’experiència i la simpatia d’un enginyer, sensible 
arquitectònicament, capaç de resoldre grans reptes 
d’una manera clara, senzilla, econòmica i elegant… 
resumint-se en la genialitat!

En l’Aproximació ecològica a la relació de la 
natura i la ciutat, a càrrec d’Anna Zahonero, 
biòloga, ha aportat un ventall de solucions per 
intervenir i comunicar les zones entre medi 
urbà i medi natural. És important analitzar el 
territori, saber veure les oportunitats que ens 
ofereix i introduir la infraestructura verda per a 
la millora del plantejament ecològic. Una de les 
reflexions finals que es va fer entre els assistents 
és la similitud entre els projectes paisatgístics 
i l’urbanisme, coincidint en la importància del 
buit que conforma el ple, essent el buit el que 
dona valor al mateix ple en termes de qualitat 
en el sentit més ampli de la paraula (ambiental, 
urbanística, paisatgística, psicològica…).

Fusionant espai públic i natura, Enric Batlle, 
doctor arquitecte va aportar reflexions interessants 
sobre la manera de comunicar i apropar la ciutat 
i la natura a través de la biodiversitat i producció 
del territori d’una manera clara, entenedora i 
simpàtica, fent de la xerrada un èxit motivador per 
Andorra!

En com Projectar arquitectura i conservar el 
patrimoni de manera sostenible a càrrec dels 
doctors arquitectes Fernando Vegas i Camila 
Milleto, una vegada més ens han seduït amb els 
seus projectes, amb materials senzills i a l’abast, 
sorgits del mateix territori, donen exemple de 
com es pot fer arquitectura commovedora, que 
no deixa indistint a l’espectador i que recupera la 
memòria del lloc.

En Jose Luís González, arquitecte, en la xerrada 
Raons per conservar el patrimoni arquitectònic 
i com fer-ho va explicar l’emocionant experiència 
viscuda amb la intervenció realitzada al Projecte 
de conservació de la Cripta de la Colònia Güell, 
d’Antoni Gaudí.

Antecedents històrics, fins on va executar Gaudí, 
intervencions posteriors, falsos històrics… tot 
recollit en un complex estudi per decidir la millor 
forma de restaurar. El resultat excel·lent!

Un apunt més que en Jose Luís no va mencionar, és 
que la UNESCO ha declarat com a patrimoni de la 
humanitat la part realitzada per Gaudí, òbviament, 
i també la intervenció realitzada per Jose Luís 
González.

Els arquitectes i professors del DPA de l’ETSAV, 
Coque Claret i Dani Calatayud, en La inevitable 
descarbonització de la construcció: una 
oportunitat van aportar reflexions molt 
interessants de la fusta i el seu desenvolupament 
sostenible. La descarbonització de la construcció 
mitjançant l’ús de la fusta és una de les principals 
estratègies utilitzades per la majoria dels governs 
europeus compromesos en la lluita contra l’efecte 

hivernacle i el canvi climàtic. En aquests països 
s’apliquen mesures de gestió sostenible del 
territori i adaptacions legals per la difusió i ús de 
la fusta en la construcció. Els professors Claret i 
Calatayud ens proposen una actualització dels 
coneixements del sector des d’una visió global i 
exemples eminents d’arquitectura amb fusta. Una 
perspectiva molt pertinent i d’especial interès pel 
nostre país per la utilització de recursos propis, 
l’eficiència i la creació d’identitat.

La darrera conferència és a càrrec de Jordi 
Romero, arquitecte urbanista, dedicat des de 
1983 de manera preferent a la planificació i la gestió 
urbanístiques, així com a la projecció de l’espai 
públic, en l’àmbit del qual ha rebut l’European 
Prize for Urban Públic Space 2012, pel projecte 
de restauració de les Bateries antiaèries del 
Turó de la Rovira a Barcelona, actualment 
seleccionat i exposat al pavelló espanyol de la 
Biennale di Venezia 2016.

Gràcies Rafael TORRELO, Fermin VÀZQUEZ, 
Lorenzo JURINA, Anna ZAHONERO, Enric 
BATLLE, Fernando VEGAS, Camila MILLETO, 
Jose Luís GONZÁLEZ, Coque Claret, Dani 
Calatayud i Jordi ROMERO per compartir la 
vostra experiència!

Properament donarem a conèixer els 
conferenciants pel cicle 2018, que de ben segur 
ens tornaran a fascinar i a sorprendre. Amb 
aquests cicles, el COAA participa en la difusió dels 
valors de l’arquitectura i l’apropa al conjunt de la 
societat. 

Us hi esperem! 



L’arquitectura és un món, com tants 
d’altres, en el qual predominen els 
homes, encara que si el Pritzker 
pogués ser un termòmetre, la dona 
cada vegada guanya més força en 
aquest univers. Des de la seva cre-
ació a l’any 1979, Zaha Hadid, va ser 
la primera dona en guanyar-lo a l’any 
2004. Al 2010 el va aconseguir Ka-
zuyo Sejima (premi compartit amb 
Ryüe Nishizawa), i aquest any 2017 
la tercera dona en tenir un Pritzker 
és la integrant d’RCR, Carme Pigem.
El jurat d’aquest any i segons ha 
explicat al mateix acte del guardó, 
ha premiat un tipus d’arquitectura 
realitzada de manera local, en mig 
d’un món globalitzat. El jurat creu 
que degut a la por de la influència 
internacional, els individus temen la 
pèrdua dels valors, l’art i les costums 
pròpies. El mateix jurat creu que els 
projectes d’RCR ajuden a veure d’una 
manera bella i poètica, que no hem 
d’escollir entre «una o altra», i que 
podem aspirar, almenys en l’arqui-
tectura, a tenir les nostres arrels fer-
mament al seu lloc, i els braços este-

sos a la resta del món. Tom Pritzker 
encarregat d’entregar el premi va 
afirmar que les seves obres complei-
xen admirablement amb les exigèn-
cies tradicionals de l’arquitectura: 
bellesa física i espacial, la funciona-
litat i l’artesania, però el que les dis-
tingeix per sobre de tot és que són 
locals i universals al mateix temps. 

Els projectes d’RCR fusionen la natu-
ra que envolta la construcció sense 
agressions i en completa sintonia 
amb el medi natural. També les 
seves construccions tenen moltes 
transparències que ajuden a fer en-
trar l’exterior a l’interior dels edificis; 
una natura que és «cola» dins les 
construccions.

Els integrants d’RCR Arquitectes han 
estat anteriorment reconeguts al 
2015 amb la Medalla d’Or de l’Aca-
dèmia d’Arquitectura de França, en 
reconeixement a la seva trajectòria.
Des la creació del seu estudi d’arqui-
tectura RCR Arquitectes, ha realitzat 
projectes com ara: Estadi d’Atletis-

me Tussols-Basil, Les Cols Pavellons 
i la Carpa, el Celler Bell-lloc, la Bi-
blioteca de Sant Antoni-Joan Oliver 
a Barcelona, un edifici a la Plaça Eu-
ropa de l’Hospitalet de Llobregat i, 
ja a nivell internacional, a Bèlgica el 
crematori d’Hofheide i la mediateca 
Waalse Krook, i a França destaca el 
Museu Soulages.

El premi anual del Pritzker té una do-
tació de cent mil dòlars i cada edició 
la cerimònia d’entrega té lloc a una 
ciutat diferent del món. Enguany el 
lliurament del premi a RCR va tenir 
lloc al Palau d’Akasaka a la ciutat ja-
ponesa de Tòquio. 
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La concessió aquest 2017 del premi Pritzker d’arquitectura, ha recaigut en tres arquitectes que no 
han hagut de projectar-se gaire a nivell internacional per a què els seus treballs mereixin aquest 
màxim reconeixement de l’arquitectura. Carme Pigem, Ramon Vilalta i Rafael Aranda, l’equip d’RCR 
Arquitectes, treballen plegats des de l’any 1988. El premi que han rebut, va néixer a l’any 1979 a la 
ciutat de Chicago. El va crear Jay A. Pritzker que el va impulsar juntament amb la seva família. El 
Pritzker s’atorga en vida a un arquitecte i de qualsevol país, que hagi demostrat el seu talent a través 
de projectes i obres, contribuint amb la seva feina a l’enriquiment de la humanitat. En les darreres 
edicions la vessant social de les obres ha estat un dels factors que ha guanyat importància a l’hora de 
prendre una decisió sobre el guardonat.

PER REDACCIÓ · FOTOS: ESTUDI D’ARQUITECTURA RCR ARQUITECTES

ARQUITECTURA

Pritzker: el Nobel 
de l’Arquitectura 

Creacions locals que 
esdevenen universals; arrels 
i tradicions que es mantenen 
sense por de la influència 
internacional
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COMPLEMENTA LA MOBILITAT ELÈCTRICA I «REPTA» 
LA MOBILITAT D’HIDROCARBURS FÒSSILS

La Unió Europea a través del seu programa Pocte-
fa de Cooperació Territorial entre Espanya-França-
Andorra subvenciona  aquells  projectes innovadors 
que contribueixen a fomentar el desenvolupament 
sostenible transfronterer i crear sinèrgies professi-
onals entre els tres països. H2PiyR busca clarament 
aquest objectiu. És per aquest motiu que ha rebut 
una subvenció d’aquest programa de 2,4 milions 
d’euros dels quasi 4 que es requereixen.  

L’enginyera Elena Clemente, explica el perquè de la 
importància del projecte: 

Aquesta tecnologia (en referència a l’hidrogen), 
malgrat estar encara en les primeres fases d’expan-
sió, mundialment s’està desenvolupant amb con-
tundència i està creixent a gran ritme en els darrers 
anys. 

Andorra amb el projecte H2PiyR té l’oportunitat i el 
full de ruta per formar part del mallat d’infraestruc-
tures d’hidrogen que s’està realitzant arreu d’Euro-
pa. Aquest mallat internacional afavorirà el consum 

d’hidrogen com una altra alternativa als hidrocar-
burs tradicionals, anant de la mà de l’energia elèc-
trica, per al transport públic i privat. 

La participació andorrana es realitza a través de 
FEDA. Els socis en aquest projecte són, per part 
d’Espanya: La Fundación Hidrógeno de Aragón 
(FHA) i Idiada i, per part de França: EDF i Ondulia.

L’estudi batejat amb el nom d’H2PiyR, té com a ob-
jectius principals, primerament el disseny d’un mo-
del viable de transport sostenible en base a l’hidro-
gen, perquè pugui ser extrapolable a altres regions  
amb característiques similars. Aquest model es cre-
arà a partir de les dades obtingudes en els diferents 
camps de prova, creats de l’anàlisi de resultats i de 
la identificació dels diferents tipus de barreres en la 
mobilitat amb H2: legals, econòmiques, tècniques i 
sòcio-econòmiques. 

El segon objectiu és la creació d’un corredor d’hi-
drogen al Pirineu, que permetrà la circulació de ve-
hicles d’hidrogen entre els tres països i que en fases 

TEXT: REDACCIÓ · IMATGES I INFOGRAFIES: FEDA

Per primera vegada, Andorra intervé en un projecte d’innovació de la Unió Europea 

basat en la tecnologia de l’hidrogen i les piles de combustible. L’H2PiyR, és el projecte 

en el qual treballen el Principat, Espanya i França per fer realitat un corredor d’hidro-

gen al Pirineu que permeti utilitzar aquesta tecnologia per a la circulació de vehicles 

elèctrics d’hidrogen. 

L’Elena Clemente, enginyera especialitzada en energies renova-

bles de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), és la responsable 

d’aquest interessant projecte d’investigació, que a la llarga pot 

esdevenir un nou model patentable que es podria replicar en 

altres països i llocs de característiques similars a les d’Andorra. 

Clemente ha explicat a L’Art de Viure les raons que han promo-

gut aquest estudi i alguns dels avantatges i inconvenients de 

l’hidrogen com a alternativa energètica en la mobilitat.    

 l’alternativa neta i            segura

FEDAHidrogenH2PIYR
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H2

posteriors connectarà amb els corredors existents a 
la resta d’Europa. 

Clemente considera molt important la presència an-
dorrana a l’H2PiyR: perquè des del moment inicial en 
que està creixent i desenvolupant-se la tecnologia, 
estarem presents per adquirir els coneixements es-
caients i anar-nos posicionant, contribuint al pas d’un 
corredor d’hidrogen pels Pirineus i generant noves 
oportunitats de negoci. 

El camp de proves d’Andorra, consistirà en una hi-
drogenera per produir localment l’hidrogen, compri-
mir-lo i emmagatzemar-lo. Aquesta estarà ubicada 
en una benzinera on a banda de subministrar carbu-
rants als vehicles tradicionals, permetrà la càrrega de 
vehicles elèctrics i el subministrament d’hidrogen als 
vehicles amb dipòsits d’hidrogen.

La obtenció de l’hidrogen es farà mitjançant l’electrò-
lisi de l’aigua, utilitzant electricitat produïda mitjan-
çant energies renovables, concretament a partir de la 
central hidroelèctrica. A França i Espanya s’utilitzaran 
altres formes d’obtenció de l’hidrogen, altres tipus 
d’hidrogeneres, d’emmagatzemament i de vehicles, 
és a dir esquemes diferents de funcionament per a 
veure finalment quin és el model més adequat de tots. 

S’adquiriran 4 vehicles monitoritzats, amb diferents 
matisos de funcionament per circular per Andorra, 
que permetran la recollida de dades. Aquests cotxes 
experimentaran diferents situacions de circulació, en 
quant a climatologia, topografia, requeriments d’ús, 
temps de conducció, per finalment veure quines de 
les alternatives testades son les més viables. 

Segons Clemente, els socis en l’estudi volen aportar 
solucions tecnològiques que permetin un transport 
sostenible i descarbonitzat, per tant es provaran les 
diferents alternatives per al final crear un nou model 
de mobilitat que sigui un complement real al cotxe 
elèctric. Per què un complement? Perquè aquests 
cotxes que funcionen amb hidrogen també són cot-
xes elèctrics, on l’hidrogen suma, aportant les pres-
tacions que ja tenen els cotxes tradicionals, conver-
tint-los en més sostenibles. 

Més autonomia amb més de 500 quilòmetres, la càr-
rega immediata en 3-5 minuts, no hi ha pèrdua de 
potència pel tipus de topografia i les condicions cli-
màtiques, l’únic residu és vapor d’aigua que s’aprofita 
per a la climatització del vehicle i, a més, es poden 
utilitzar sistemes de càrrega similars als dispensa-
dors tradicionals de les benzineres.

Igualment que ha succeït amb el vehicle elèctric, el 
cost de la fabricació d’aquests ginys és elevat, degut 
a la tecnologia utilitzada per a la seva construcció, 
els materials emprats, les homologacions que han 
d’aconseguir... tot plegat eleva la xifra de compra del 
vehicle d’hidrogen. Comparat amb el cost d’un ve-
hicle que funciona amb benzina o gasoil la compra 
resulta més cara, sempre i quan no es considerin els 
costos de manteniment i els beneficis de sostenibili-
tat i descarbonització, difícilment quantificables.

Però el punt més limitant de la mobilitat amb hidro-
gen és la manca d’infraestructures de recàrrega, es 
a dir d’hidrogeneres, en calen cada cop més perquè 
aquest tipus de mobilitat sigui una realitat.

El cost de l’hidrogen varia en funció de com s’ha pro-
duït i del tipus d’energia elèctrica que s’ha emprat, 
suposant un desembors d’entre 4-10 Euros, un kilo-
gram d’hidrogen, es a dir 100 Km.

D’altra banda, les tasques de difusió, formació i cons-
cienciació de la tecnologia, per a la utilització de l’hi-
drogen i de les piles de combustible, serà una altra 
fase important del projecte, que ens permetrà conti-
nuar posicionant-nos en la sostenibilitat i les energies 
de futur. 

 
 

>>>Característiques de 
l’hidrogen

>>>Cicle d’hidrogen amb 
electròlisi

>>>Funcionament de la 
pila de combustible

>>>Components del vehicle 
amb pila de combustible 
i H2

La mobilitat amb energia 
obtinguda de l’hidrogen, 
és un pas que facilita la 
conversió definitiva cap 
als vehicles elèctrics

>>>FCEV: Vehicles amb piles de combustible amb hidrogen

La mobilitat amb hidrogen 
via electròlisi (aigua), és un 
pas que facilita la conversió 

definitiva cap als vehicles 
elèctrics i obre la porta a altres 
aplicacions, com la producció 

local d’energia elèctrica i la 
garantia  de subministrament 
elèctric il·limitat pels equips 

auxiliars (backups). 

Per tant, la tecnologia 
de l’hidrogen contribueix 

a la diversificació i a 
l’autosuficiència energètica, 
en la mesura que es vulgui 

apostar, al mateix temps que 
és una aliada per alleugerir 
les xarxes elèctriques de les 

puntes de consum.
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El Refugi guardat de l’Illa es troba a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, patrimoni mundial de la UNESCO, 
a 2.488 m d’altitud. En aquesta vall hi havia l’edifici que allotjava els obrers que als anys 30 treballaven 
en la construcció de la presa de l’estany de l’Illa. Amb el temps, l’edifici s’ha anat transformant fins 
al refugi guardat actual amb l’objectiu de prestar serveis de qualitat als excursionistes i d’obrir la 
possibilitat de conèixer i gaudir d’un dels entorns de més valor natural d’Andorra. 

TEXT: ARTEKS ARQUITECTURA + GINJAUME ARQUITECTURA I PAISATGE · FOTOS: POL VILADOMS

REFUGI GUARDAT DE L’ILLA

Un repte d’altura



A l’hora d’afrontar aquest projecte 

s’ha tingut molt en compte la relació 

amb les preexistències: unes condi-

cions climatològiques extremes que 

únicament permeten treballar-hi 

durant els mesos càlids de l’any, 

un indret de difícil accés on no s’hi 

pot arribar mitjançant cap tipus de 

transport rodat i la necessitat que 

tant en fase d’obra com en el poste-

rior funcionament l’edifici fos auto-

suficient energèticament. 

Aquests condicionants han estat in-

corporats al projecte a través de de-

cisions estratègiques que han aca-

bat donant forma al projecte. 

El nou refugi guardat es col·loca a so-

bre de l’edifici existent recolzant-se 

sobre els seus murs de pedra. Utilit-

zant l’edifici existent com a sòcol es-

tructural s’han minimitzat els costos 

de fonamentació, els moviments de 

terra i  els residus derivats d’aquesta 

part de l’obra.

Donat que per la seva construcció 

només s’hi podia accedir en helicòp-

ter, l’elecció de materials lleugers i 

prefabricats ha estat essencial per 

a reduir els costos de transport i les 

emissions de CO2. En aquest sentit, 

tota la fusta utilitzada en l’estructu-

ra i els tancaments s’ha prefabricat 

amb precisió en tallers i s’ha muntat 

33l’advARQUITECTURA32 l’adv ARQUITECTURA



35l’advARQUITECTURA34 l’adv INTERIORISME

en obra reduint el temps d’execució 

in situ. El resultat és que l’edifici pesa 

aproximadament el terç d’una cons-

trucció convencional de les mateixes 

característiques i s’ha construït en 

tan sols 6 mesos.

L’estructura de la nova edificació 

consisteix en un conjunt d’encavalla-

des de fusta que aprofiten tota l’al-

çada de la secció per traslladar les 

elevades càrregues de neu des de la 

coberta a dos únics suports i perme-

ten l’important voladís de la façana 

sud. La inclinació de la coberta, amb 

una pendent de 52º en el vessant 

sud, afavoreix la captació d’energia 

per part de les plaques solars i foto-

voltaiques. Així doncs, tot i l’alt grau 

de funcionalitat del volum, l’estruc-

tura de fusta proporciona una gran 

calidesa i confort als espais interiors 

i dota el refugi d’un aspecte acollidor 

pels muntanyencs. 

Pel que fa a les instal·lacions, el re-

fugi està 100% desconnectat de 

>>Sistema convencional >>Sistema prefabricat

>>Procés constructiu

>>Refugi existent

El quart 
refugi guardat 
més alt dels 
Pirineus. 
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qualsevol xarxa d’abastiment. Per 

aquest motiu s’ha hagut d’assolir un 

alt grau d’autosuficiència energètica 

amb plaques solars i fotovoltaiques. 

Per aconseguir-ho s’ha agrupat tot 

el programa amb requeriments cli-

màtics al nou edifici, que té una 

envolupant tèrmica perfectament 

aïllada i condicionada, deixant tot el 

referent a les instal·lacions i espais 

sense exigències climàtiques a l’edi-

fici existent i s’ha implantat un efici-

ent sistema de ventilació controlada 

amb recuperador de calor que evi-

ta l’intercanvi directe d’aire interior 

amb el de baixes temperatures de 

l’exterior.

Les aigües residuals del refugi es 

tracten amb un sistema de saneja-

ment autònom per gravetat que no 

requereix energia i que mitjançant 

REGISTRE
EN P1



filtres de coco permet retornar-les 

tractades al medi natural.

El resultat final dóna resposta a l’evo-

lució del medi a la Vall del Madriu i 

als nous usos i activitats de munta-

nya en l’entorn pirinenc. A l’Illa s’ha 

convertit l’antic edifici en el quart 

refugi guardat més alt dels Pirineus. 

Un refugi de muntanya adequat als 

requeriments actuals, adaptat als 

condicionants extrems de l’entorn i 

preparat per allotjar tant als excursi-

onistes com als guardes que conviu-

ran d’una manera confortable i sos-

tenible en un equipament amb tots 

els serveis necessaris per a gaudir 

d’un entorn únic i privilegiat. 

PROJECTE: Refugi Guardat de l’Illa
Ubicació: Vall de Madriu-Perafita-Claror, 
Andorra · Any: 2016
Superfície construïda: 638 m²

PROPIETAT: Govern d’Andorra

ARQUITECTES: Arteks Arquitectura + 
Ginjaume Arquitectura i Paisatge
Arquitectes: Andreu Canut, Laura Doino 
Elisabet Faura, Lluís Ginjaume, Júlia Salvia, 
Gerard Veciana
Paisatgista: Roser Ginjaume
Fotògraf: Pol Viladoms 

ENGINYERIA D’ESTRUCTURES: 
Xavier Beal, Beal AEC Enginyers 
consultors

ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS: 
Ivan Rossell Falcó, R3e SLU

CONSTRUCTORA: Pidasa Serveis

La inclinació de la 
coberta sud a 52º 
maximitza la captació 
d’energia solar. 
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ARTEKS ARQUITECTURA i GINJAUME ARQUITECTURA I PAISATGE som dos despatxos d’Andorra amb trajec-
tòries independents però que col·laborem regularment per sumar les nostres capacitats en benefici dels 
projectes que compartim. 

Per una banda, ARTEKS neix l’any 2002 de la fusió de dos arquitectes: l’Elisabet Faura i el Gerard Veciana i per 
l’altra, GINJAUME, dóna continuïtat a una trajectòria familiar consolidada i que ha anat evolucionant durant 
més de vint anys.

En la nostra arquitectura compartim els criteris de sostenibilitat, eficiència energètica, bioconstrucció, sis-
temes industrialitzats, construcció en sec i prefabricació en fusta per donar una resposta que s’adapta a 
l’entorn i les necessitats de cada client.

En el projecte del Refugi de l’Illa, ens ha unit el repte d’imaginar, projectar i construir un edifici per a amants 
de la natura en un paratge únic i unes condicions climàtiques extremes d’alta muntanya.
 

Autors del projecte
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Enginyers Refugi guardat de l’Illa

C/ Pau Casals, 6, 3er - 4rt  .  AD500 Andorra la Vella   .  Tel. +376 869 777   .  Fax +376 869 777   .  Mòb. +376 338 310 

Enginyeria d’instal.lacions i energètica del Refugi de l’Illa

enginyeria d’estructures

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



Ctra. de la Comella, 23 · AD500 Andorra la Vella  · t +376 80 00 75  ·  correu@tecnisa.ad · www.tecnisa.ad

El Grup Tecnisa ha participat en el projecte del nou Refugi Guardat de l’Illa, executant les instal·lacions d’electricitat, control 
i comunicacions, calefacció, ventilació i lampisteria. Remarcar la utilització de l’energia solar com a font important del 
subministrament energètic de l’edifici, amb instal·lació de panells fotovoltaics per producció d’energia elèctrica i panells solars 
tèrmics de tubs de buit, per producció d’energia tèrmica (calefacció i aigua sanitària).

Industrials col·laboradors Refugi guardat de l’Illa

Ctra. de la Comella, 23 · AD500 Andorra la Vella  · t +376 80 00 75  ·  correu@tecnisa.ad · www.tecnisa.ad

El Grup Tecnisa ha participat en el projecte del nou Refugi Guardat de l’Illa, executant les instal·lacions d’electricitat, control 
i comunicacions, calefacció, ventilació i lampisteria. Remarcar la utilització de energia solar com a font important del 
subministrament energètic de l’edifici, amb la instal·lació de panells fotovoltaics per producció d’energia elèctrica i panells solars 
tèrmics de tubs de buit, per producció d’energia tèrmica (calefacció i aigua calenta sanitària).
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ESTRATÈGIC   MANAGEMENT   CONSTRUCTIUESTRATÈGIC   MANAGEMENT   CONSTRUCTIUESTRATÈGIC   MANAGEMENT   CONSTRUCTIUESTRATÈGIC   MANAGEMENT   CONSTRUCTIUESTRATÈGIC   MANAGEMENT   CONSTRUCTIUESTRATÈGIC   MANAGEMENT   CONSTRUCTIU
Avda. d’Enclar, 26 Ed. El Cedre, 5a planta
AD500 STA. COLOMA – ANDORRA LA VELLA
(Principat d’Andorra)  ·  Tel. (+376) 721445
info@pidasaserveis.ad www.gruppidasa.com

Sense límits

C. de la Comella 4, Naus Cortell, local 4 · AD500 Andorra la Vella · T/F 81 41 81 · marinserraller@gmail.com  · T 63 88 06 
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Solar Aqua Systems

El sistema proposat és un sanejament econòmic, eficaç 
i ecològic. Es redueix la superfície de sòl a utilitzar 
ja que la funció de filtre que realitza el sòl es presenta 
de forma compacta amb encenalls i fibres de coco 
de característiques especials per a la depuració que 
permeten el desenvolupament d’un filtre biològic. A més, 
no té consum d’energia elèctrica, funciona per gravetat. 
Es un sistema de sanejament robust amb un manteniment 
baix, similar al que s’efectua als altres refugis guardats 
realitzats a Andorra (Comapedrosa i Juclar).

Aquest sanejament de la casa PREMIER TECH està pensat 
per treballar en climes freds ja que al Canadà, on hi ha 
la major part d’instal·lacions fetes, les temperatures són 
molt baixes durant varis mesos a l’any.

ECOTÈCNIC empresa PIONERA en la instal·lació d’aquest 
tipus de sistemes de tractament d’aigües residuals, és 
l’empresa instal·ladora/representant d’aquest producte 
a Andorra. ECOTÈCNIC té una amplia experiència en la 
concepció, el disseny, la instal·lació i el manteniment 
d’instal·lacions de tractament d’aigües residuals.

Va realitzar la instal·lació dels sanejaments autònoms 
dels refugis guardats del Comapedrosa o Juclar amb 
una tecnologia similar, que en comptes de fibres i 
encenalls de coco utilitza zeolita per als filtres. També 
va realitzar la instal·lació dels sanejaments autònoms 
de Fontaneda, Bixessarri o la Coma d’Arcalís, així com 
moltes instal·lacions a pistes d’esquí.

La línia de tractament instal·lada al Refugi Guardat de 
l’Illa comprèn:

Tant la fossa sèptica com l’arqueta de repartició es troben 
a la planta -1 del Refugi i estan en un local tècnic, el que 
vol dir que estan completament protegits i no estan a la 
intempèrie el qual ajuda a què la temperatura de l’aigua 
no baixi de 5 ºC. 

Els filtres queden enterrats a sota de la terrassa del Refugi.

També s’ha instal·lat un separador de greixos per tractar 
l’aigua de la cuina abans de ser abocada a la fossa totes 
aigües. 

44 l’adv MEDI AMBIENT

La construcció recent del nou refugi guardat de l’Illa, amb la incorporació de serveis dins del 
refugi, WC secs a l’exterior, servei de dutxes i cuina fa que hagi calgut la instal·lació d’un sistema 
de sanejament autònom per tal de gestionar i tractar les aigües residuals. Una vegada tractades 
s’abocaran al medi tenint en compte la proximitat d’espais naturals d’alt interès mediambiental i 
natural.

REFUGI GUARDAT ILLA

Sanejament autònom

REIXA DE DESBAST

ARQUETA DE 
PRESA DE MOSTRA 

(entrada i sortida)

FILTRE 
ECOPROCESS DE 

25 EH 
omplert amb encenalls 

i fibres de coco. 
L’abocament es fa per 

rasa filtrant.

FILTRE 
ECOPROCESS 
DE 25 EH 
omplert amb 
encenalls i 
fibres de coco. 
L’abocament es fa 
per rasa filtrant.

FOSSA 
TOTES 

AIGÜES 
de 20 m3 

amb prefiltre 
integrat  

ARQUETA DE REPARTICIÓ
I BASCULANT 
(dos, una a la sortida de la fossa i 
l’altra a la sortida dels filtres cap a la 
rasa filtrant)



emangroup@andorra.ad

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

Av. d’Enclar, 27 · AD500 Santa Coloma

Industrials col·laboradors Refugi guardat de l’Illa

www.fi csl.com

T.  376 805 508
M  376 337 607
info@fi csl.com

T.  376 845 935
M  376 331 972
jcrespo@andorra.ad

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

www.bellacer.com
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www.palmiragefred.ad

Energia, seguretat i control

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

Energia, seguretat i control

www.bellacer.com
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.



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

Ajuda a
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natura ment
GAS  NATURAL  LIQUAT  

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

Assaigs no destructius
Control cables
Control estructura metàl·lica

Auscultació murs ancorats
Sondatges geotècnics
Assaigs in situ

PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS

INSPECCIÓ DE
GINYS MECÀNICS

SONDATGES 
I INSTRUMENTACIÓ

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

T 741285

www.gruppirineu.com

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT
GruP
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La remodelació de les cobertes del complex esportiu i sociocultural 
d’Encamp presenta com a punt de partida un requisit important. 
El conjunt de la rehabilitació s’ha de realitzar amb totes les 
instal·lacions del complex en ús, sense alterar-ne el funcionament 
normal.
La reforma consisteix en una millora substancial de l’aïllament 
de les cobertes inclinades del complex. Aquestes cobreixen per 
una part les dos piscines interiors (piscina gran i petita) i per una 
altra la pista poliesportiva. Són un conjunt de 8 cobertes de grans 
dimensions. L’obra es completa amb la impermeabilització de la 
coberta plana del poliesportiu, així com la impermeabilització i la 
millora de la terrassa de la piscina. 

TEXT: PAU IGLESIAS · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL 
COMPLEX ESPORTIU I SOCIOCULTURAL D’ENCAMP

Eficiència i sostenibilitat

L’obra no altera l’aspecte 
exterior de l’edifici. El canvi 
no s’aprecia exteriorment ni 
interiorment

L’obra es realitza en una zona de molt 
trànsit de persones, degut a la proxi-
mitat i el pas dels usuaris de les Es-
coles de la zona, la llar d’infants, els 
parcs, i els propis usuaris del centre 
esportiu. 
Per efectuar l’obra en el menor temps 
possible i evitar qualsevol risc per 
a les persones que transiten per la 
zona hi ha una coordinació important 

entre els responsables del Centre Es-
portiu, l’empresa constructora i la DF, 
que consensuen uns horaris fora dels 
quals no es pot ni accedir al recinte 
amb vehicles pesats, ni sobrevolar 
la zona amb càrrega a la grua torre. 
Durant aquestes hores de trànsit de 
persones es treballa únicament en el 
recinte de seguretat habilitat i sobre 
les cobertes. El trasllat de material ha 



de fer-se d’una manera ben coordina-
da fora d’aquests horaris per tal de no 
endarrerir el planning de l’obra.
Per minimitzar les molèsties als usu-
aris del centre s’evita barrejar el per-
sonal de l’obra amb els mateixos, de 
manera que no s’embrutin les zones 
esportives amb el calçat exterior. Això 
també permet continuar mantenint 
un control eficaç dels d’accessos al 

centre. Això s’aconsegueix habilitant 
accessos exteriors a les cobertes, 
mitjançant escales provisionals i bas-
tides. 

A nivell d’eficiència energètica la 
operació que es realitza és retirar la 
pissarra existent de la coberta, i col·-
locar-hi a sobre uns panells sandvitx 
amb un gruix d’aïllament de 16 cm. 

Sobre aquests panells sandvitx s’hi 
col·loquen la impermeabilització i la 
pissarra. La pissarra extreta s’ha se-
leccionat per poder-ne aprofitar apro-
ximadament un 60% de les peces 
amb el corresponent estalvi econòmic 
i sostenibilitat de la operació.

La utilització de panells sandvitx de 
grans dimensions en faciliten la im-

plantació a la coberta amb la grua tor-
re i permet assolir un gran rendiment 
en la col·locació per poder acomplir 
els terminis d’execució.

Un dels factors que es té en compte 
en el moment de l’elecció dels materi-
als és el pes de la coberta. Els materi-
als són lleugers (l’obra incrementa en 
només 37 kg/m2 el pes de la coberta), 
i aptes per a les sobrecàrregues que 
poden aguantar les encavallades de 
fusta existents. 

Finalment, la darrera actuació realitzada 
és la terrassa de la piscina exterior on, a 
part de renovar la impermeabilització 
de la mateixa, s’ha canviat el paviment, 
per una tarima de fusta tecnològica flo-
tant sobre pivots regulables, aportant 
una major calidesa a la terrassa. 

>>També es millora la seguretat, mitjançant la col·locació de línies de vida 
en totes les cobertes que han de permetre un correcte manteniment de les 
mateixes, de manera segura.

L’actuació realitzada ha de ser una 1a fase, on s’ha començat a millorar 
l’eficiència energètica del complex esportiu per les cobertes del edifici, que 
eren un dels punts més febles del conjunt. En un futur caldrà prosseguir 
amb la resta dels tancaments de l’immoble.

>>Exteriorment, l’únic canvi que es pot veure de l’obra és el canvi de paviment de la terrassa de la piscina

PROJECTE: Rehabilitació coberta del 
complex esportiu i sociocultural d’Encamp
REDACCIO DE PROJECTE: ENGINESA. 
Arquitecte Bonaventura Riberaygua Zamora
DIRECCIÓ DE L’OBRA: ENGINESA. 
Arquitecte Pau Iglesias Rodríguez
CONSTRUCTORA: Cevalls

Un dels elements nous 
és la pavimentació de la 
terrassa exterior de la 
piscina amb un paviment 
sintètic de fusta
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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)

OK

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

Industrials col·laboradors en la rehabilitació de la coberta del complex esportiu i sociocultural d’Encamp

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.
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En el món de l’arquitectura, el resultat d’un procés pot agradar 
més o menys depenent del gust estètic de qui mira, però 
al darrere s’hi amaguen tot un seguit de condicionants, de 
pensaments i de decisions que responen a un objectiu raonat. 
Conéixer el procés és vital per entendre una obra, més encara 
si es tracta d’una rehabilitació.

TEXT: SÒNIA PALAU · FOTOS: L’ART DE VIURE · ENGINESA

L’ALZINARET

Rehabilitació i embelliment

El punt de partida d’aquest projecte 

no va ser l’embelliment per l’embe-

lliment, sinó la millora energètica de 

l’edifici, buscant l’estalvi i el confort 

tèrmic i acústic dels usuaris.

La implicació sentimental de la propi-

etat, que hi havia tingut la residència, 

va afegir les ales que van permetre 

projectar un nou inici per a l’Alzinaret.



La concepció general, amb unes fa-

çanes amb molt poc joc de volums,  

partia d’intentar trencar la simetria 

existent al carrer Mossèn Enric Mar-

fany a través d’un joc de colors; així 

com potenciar l’horitzontalitat, la qual 

sensorialment assenta l’edifici a terra, 

donant-li entitat.

La imatge que la propietat volia trans-

metre havia de ser perdurable en el 

temps, evitant dissenys estridents; 

elegant, utilitzant materials nobles i 

colors neutres; i càlida, com l’efecte 

que s’aconsegueix amb els sostres fal-

sos imitació de fusta, per evitar man-

teniment.

Tot i la senzillesa i l’estandardització 

de la solució de façana ventilada, hi ha 

detalls que volen transmetre l’afecte 

amb el qual s’ha treballat com, per 

exemple, els talls dels balcons per a 

situar els escopidors o la integració 

de les reixes de ventilació controlada 

als brancals de les finestres, així com 

la inclusió de la il·luminació lineal dels 

balcons en el nou sostre fals amb 

tecnologia LED. 

ARQUITECTE: Enginesa · Sònia Palau
CONSTRUCTORA: 
UTE LOCUBSA / COPSA
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Trencar la 
simetria com 
a consigna



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

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

U.T.E. EDIFICI ALZINARET

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

J 827 777 · 325 933



Industrials col·laboradors Rehabilitació i embelliment edifici l’Alzinaret

C/ Ciutat de Valls, 26  ·   T 823 924  ·  332 006  ·  persianesmazon@gmail.com  ·  AD500 ANDORRA LA VELLA (Principat d’Andorra)

Instal·lació i reparació de persianes i tendals • Motors i automatismes per a persianes i tendals • Cortines verticals • 
Cortines enrotllables • Cortines venecianes • Cortines plissades • Panel japonès • Mosquiteres

FABRICACIÓ I REPARACIÓ DE PERSIANES

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

EXECUCIÓ DE FAÇANES VENTILADES
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Com a l’inici de cada projecte, el primer contacte amb 
el client és el mes important. Aquest primer moment 
defineix quin tipus de nou repte hem d’acomplir. 
En aquesta ocasió la petició que se’ns presentava era 
d’una envergadura diferent.  El projecte consistia en una 
reforma integral en el que no només se’ns demanava 
reorganitzar la distribució interior i les instal·lacions. 
La demanda incloïa modificar els acabats de tots els 
revestiments així com tota la decoració interior fins al 
detall de la roba de llit, la coberteria, els accessoris 
decoratius i tot allò que fa viure una llar. El nostre treball 
es podia resumir en la demanda següent: «Vull arribar a 
casa, desar la roba al vestidor i seguidament anar a fer la 
compra». Tota la resta havia d’estar al seu lloc i llest per 
fer-se servir.  

Per donar mes complexitat al projecte, en dues setmanes 
els clients havien de marxar durant tot el període 
d’obres. No tornaríem a retrobar-nos fins l’entrega de les 
claus. L’únic contacte possible seria a través de correus 
electrònics per validar acabats, textures i conceptes.  
Amb l’organització adequada i un diàleg molt fluid, en 
tres reunions vàrem tenir tancat tot el concepte del 
projecte. La fase de preparació de l’executiu es va definir 
ràpidament. Amb els pressupostos i les estimacions 
tancades, les obres podien començar. 
Quatre mesos més tard, a una setmana de l’arribada 
dels clients, els detalls decoratius tancaven el procés 
de creació. Mobiliari d’estil escandinau, colors pastel i 
acabats de textures naturals. 

TEXT: A-BONAVOTA · FOTOS: MIQUEL MERCE ARQUITECTE

REFORMA INTERIOR EDIFICI TURÓ DE VILA 2

ARQUITECTURA 
i INTERIORISME 

d’A a Z



La nova residència havia de respondre 
a una habitatge secundari. Un lloc de 
repòs, per gaudir del paisatge, de la 
neu i de la família. El nostre objectiu 
principal era crear un espai acollidor 
on reunir-se. La totalitat del projecte 
consistia en reformar d’A a Z tot un 
primer pis i reorganitzar-ne un segon 
amb un mínim d’obres, amb l’objectiu 
d’acollir la família i els amics. 

L’estat inicial de l’apartament presen-
tava una distribució clàssica, menja-
dor i cuina separats. El parquet ma-
joritàriament malmès i les rajoles dels 
anys 80 del segle passat. 

Per durabilitat i confort, vam escollir 
introduir un terra ceràmic imitant el 
parquet. En punts estratègics, es van 
colocar unes bandes de terra radiant 

elèctric augmentant l’efecte de con-
fort desitjat. A l’entrada de l’aparta-
ment i la cuina hi vam escollir una ra-
jola de forma hexagonal amb formes 
geomètriques i de tonalitats grises 
molt neutres. 

El criteri de separar espais mitjançant 
paviments diferents resideix en la vo-
luntat de no trencar l’efecte de vulne-
rabilitat del parquet no ceràmic, allò 
que no posaríem en una cuina, per 
exemple. 

Durant el desenvolupament del pro-
jecte era essencial fer que la sala d’es-
tar, el menjador i la cuina formessin 
un sol volum, només els acabats po-
dien delimitar els espais. 

D’aquest concepte en surt un espai on 
la sala d’estar i el menjador són un sol 
espai, barrejat, no limitat. La cuina és 
simplement una prolongació del con-
junt. Cuinar, menjar, xerrar i gaudir de 
la companyia, és inevitable, tot és co-
municació.  

Una gran bancada i alhora moble per  
a TV, potencien l’efecte d’apropa-
ment. Aquest moble totalment a mida 
vesteix al seu pas tota la part baixa de 
les finestres. La bancada serveix per a 
desar-hi coixins, mantes i accessoris. 
Per evitar que aquesta fos molt pre-
sent dintre de l’espai, vam optar per 
lacar-la de color blanc. D’aquesta ma-
nera, el volum es fa molt discret i s’in-
tegra amb la resta de mobiliari. 

Arquitectura, interiorisme 
i decoració, un sol projecte 
claus en mà per transformar 
un pis en una veritable llar... 
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El dormitori principal disposa d’un bany 
i d’un vestidor propis. Dos coixins sus-
pesos a la paret delimiten l’espai de 
capçal de llit. Els accessoris decoratius 
sobre la paret venen a reforçar aquest 
efecte, espai llit i espai d’escriptori. El 
mur frontal, contràriament, no conté 
cap accessori, dues grans portes cor-
redisses de tota altura lacades en blanc 
i un paper pintat neutre fan d’aquesta 
paret un gran mural.  

El bany i el vestidor es reformen com-
pletament per millorar la lluminositat i 
la qualitat dels espais. Un gran vidre fixe 
on abans hi havia una paret que separa-
va els dos espais permet aportar claror 
natural i sobretot generar un element 
decoratiu tot i mantenint l’intimitat 
desitjada. Aquest vidre, personalitzat 
gràcies a un vinil translúcid de tonali-
tats roses amb un dibuix floral realitzat 
especialment per aquesta intervenció li 

dona una personalitat única així com la 
possibilitat de canviar-lo amb gran faci-
litat i cost molt reduït. Un treball lumínic 
centrat en aquest element de grans di-
mensions transforma ambdós espais al 
vespre i nit, aportant riquesa i vibració.

Un projecte aparentment simple però 
que treballat a tots els nivells i carregat 
de detalls aporta un resultat únic per 
un cost molt reduït. Treballar conjun-
tament els espais, els enderrocs, les 
instal·lacions, els acabats... amb els 
elements més íntims i delicats com els 
llençols, els coixins, la coberteria, els 
accessoris... és un repte arquitectònic 
apassionant. 

Dintre de la volumetria general de l’es-
pai havíem de resoldre dos elements 
en desacord.  Una cantonada que en-
vaïa l’interior i un pilar amb baixants. 
Ja que no podíem fer desaparèixer 
aquests elements, vam decidir fer-los 
encara més presents. Un revestiment 
en maó vist va ser la solució. Fent res-
saltar aquests dos elements, el con-
junt es tornava harmònic. 

El projecte de cuina es desenvolupa 
en tres punts. Primer la simplicitat, a 
un espai airejat, una cuina airejada. El 
segon, un estil de cuina anglesa molt 
elegant. De formes simples, sense 
gran quantitat de mòduls alts, amb un 
rebaixat molt discret sobre totes les 
portes. I tercer, materials nobles. Una 
fusta d’iroco pel sobre de la cuina, com 
si fos un immens taulell de tall. Un la-
cat de color blanc trencat per totes les 
portes, la rajola hexagonal de color gris 

al terra, i una rajola de cantell trencat 
amb reflexions de color rosa a la pa-
ret. Per acabar, una campana de forma 
clàssica de color negre. 

Pel bany petit, o bany comú, havíem 
de trobar la manera d’engrandir un 
espai petit, sense la possibilitat de fer 
físicament l’espai més gran. La solució 
va ser unificar una paret amb el terra 
(parquet ceràmic) i fer un parament 
enrajolat de color clar (rajola de color 
blanc trencat). Un mirall per la pica i 
un gran mirall de tota l’amplada de la 
paret. 

Pel dormitori de les filles, d’un estil mes 
rústic, van buscar la simplicitat. Un mo-
ble a mida fa de capçal pels dos llits. En 
continuïtat amb el moble, un aplacat a 
mitja altura protegeix les parets.  Colors 
neutres i alguns accessoris vesteixen de 
manera molt simple l’espai.
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REFORMA APARTAMENTO.

General:
Todos los suelos de madera, excepto los baño, la
lavandería i la cocina.
La lavandería no se toca.
Las paredes se pintaran en colores pastel.
Los techo se mantendrán de color blanco.

Conexión entre los dos pisos:
La puerta que conecta los dos pisos se colocara
del lado del piso 3-3 y será corredera.

Entrada:
Detrás de la puerta se propone de instalar una
estantería a medida de madera. A definir si por
debajo creamos cajones o lo dejamos libre.

Salón comedor:
El mobiliario del salón hecho a medida siguiendo
el perímetro de ventanas exterior. Se libera así el
espacio central, aportando flexibilidad y dando
nuevas funcionalidades en este mueble como
espacio contemplativo y reunión.

Cocina:
El mobiliario de cocina tendrá puertas de color
beig claro o blanco roto. En la pared azulejos
pequeños de color blanco.
La pica de cerámica se cambia de lado liberando
el espacio debajo de la ventana. (situación óptima
en caso de poder hacer el balcón).
La pared entre la cocina y el pasillo se quita para
abrir el espacio.
Módulos de cocina a modo de isla para ampliar el
espacio de trabajo.

Dormitorio Marcela:
Se propone de crear el espacio de trabajo con
mobiliario de conjunto, no a medida. Las paredes
de la zona escritorio se protegen con madera,
mismo sistema que en comedor.

Vestidor Marcela:
El vestidor se renueva pero mantiene la misma
forma. (Mejoras a definir).

Baño Marcela:
Si es posible, (según bajante) se modifica la
posición del inodoro.
Azulejos de color blanco en paredes a excepción
de la pared del váter y bidé, esta llevara un
aliacatado ceramico igual que le suleo, ceramica
hexagonal decorativa. Mobiliario de la pica con
acabado madera. El sobre de la pica se alarga
hasta la pared de la ventana.

Dormitorio 2:
Se modificaran las puertas del armario actual.
Se creara un mueble cabezal a medida para las
dos camas.
El espacio entre las dos camas sera
aproximadamente de 60 cm.

Baño común:
Se cambian el váter, la ducha y la pica.
La ducha tendrá 90 de largo por 70 de ancho.
La pica sera cuadrada y de 70 o 75 de ancho.
Detrás del cristal habrá un armario pequeño.
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Sra. MARCELA SIMKOVA EXECUTIU - REFORMA INTERIOR

· A-BONAVOTA

Arquitectes, disseny mobiliari i 
decoració completa: 
A-BONAVOTA
MIQUEL MERCE  ARQUITECTE

Constructora: 
Construccions Viana



Empresa constructora i industrial col·laborador Reforma interior edifici Turó de Vila Industrials col·laboradors Reforma interior edifici Turó de Vila

instal·lacionsmanteniment
climatitzacionsenergiasolar
ventilacions

c/ dels Escalls 7, 1-1a
AD700 Escaldes-Engordany
mòbil +376 328 320
T. +376 864 657
caldasl@andorra.ad

Tel. 722 002 / 327 972
Fax 724 007  ·  fusteriaart@andorra.ad

SERVEIS D’ELECTRICITAT I MANTENIMENT

Av. Carlemany, 65  ·  botiga 16  ·  AD700 Escaldes Engordany ·  electricitatnem@gmail.com 

T +376 60 88 61  ·  T +376 34 91 62                    

C/ Ciutat de Valls, 29 · PB Local 2 · AD500 ANDORRA LA VELLA · Principat d’Andorra · T 826 634 · M 339 653 · F 826 063 · viana@andorra.ad

SEMPRE CREANT ESPAIS ÚNICS I INNOVADORS



Aquest projecte de clínica dental, situada a la parròquia 
d’Escaldes-Engordany, havia d’obeir a diferents paràmetres 
marcats per l’odontòloga titular de la consulta. A les directrius 
tècniques, a més, s’hi havia d’afegir la personalitat dels pacients 
que visiten aquesta consulta que, a més d’adults, compta amb 
nens. Per tant, la temuda visita al dentista, al menys està 
emmarcada en una zona confortable i agradable a la vista i 
als sentits. Això s’ha aconseguit amb el conjunt cromàtic de 
les superfícies, amb els materials escollits per a aquestes, i 
sobretot amb l’ús encertat que se li ha donat a la tecnologia 
LED, a l’hora d’il·luminar els espais. L’ambient aconseguit en 
aquest gabinet mèdic fuig del recurs fàcil i aposta per un espai 
de disseny actual i diferent.

TEXT: SÍLVIA MESTRE · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

CENTRE DENTAL FONT SABOYA · DRA. M. RODRÍGUEZ ALARCÓN

Un consulta diferent
>>>En les superfícies d’aquest projecte no hi trobarem juntes,  gràcies al treball realitzat amb microciment

>>>El blanc predomina en un disseny on es cercava fusionar la pràctica 
asèpsia del color i la lluminositat que aporta
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La superfície total d’aquest gabinet 
d’odontologia és de 220 m2. Aquests 
estan repartits en diferents habitaci-
ons, que a l’hora es podrien agrupar 
en dues grans zones: la privada i la 
pública o dels pacients. Un dels as-
pectes que el projecte havia de tre-
ballar era que el trànsit del personal 
mèdic i administratiu no passés per 
la zona destinada al públic, i aquest 
pas es fes a través d’una porta que 
comunica amb un passadís. Aquest 
últim connecta l’àrea de: la sala de 
descans, el vestidor, l’àrea d’esteri-
lització, el laboratori, la sala de RX, 
les impressores i l’arxiu, que queden  
vedats al públic i separats discreta-
ment per a l’ús exclusiu dels treba-
lladors de la consulta. L’altre gran 

espai, a més de la recepció i la sala 
d’espera, inclou quatre boxs d’uns 
20 m2 cadascun, i on s’hi fan les vi-
sites als pacients. Es tracta d’unes 
habitacions força àmplies i on el 
principal focus d’atenció el tenen les 
cadires per a realitzar les interven-
cions als pacients. Aquestes, cadas-
cuna d’un color diferent, criden for-
ça l’atenció per l’aparença futurista, 
que tant pot atraure als petits, però 
en cap cas intimidar-los ja que estan 
dissenyades de manera que resulten 
agradables a la vista i confortables 
en l’ús.

Portes i passadissos tenen les di-
mensions requerides per a les per-
sones amb mobilitat reduïda.

El blanc, un color asèptic per si ma-
teix,  és el gran predominant en la 
paleta cromàtica d’aquest projecte. 
Aquest punt era una de les indicaci-
ons que la propietat havia fet a l’ar-
quitecte, però és que a més cal tenir 
en compte les característiques del 
projectar; un espai on la higiene ha 
d’estar fora de dubte. També trobem 
grisos en alguns elements que tren-
quen la lluminositat del blanc, i el 
roure; la fusta massissa que s’ha uti-
litzat en mobiliari i llocs com el taulell 
de la recepció, aportant calidesa. 

I és que el gran repte que tenia l’ar-
quitecte era el d’aconseguir un es-
pai mèdic amb pocs colors i poca 
varietat de materials. Es volia fugir 

de les juntes. Per això l’elecció del 
microciment; un material que pot 
adaptar-se a qualsevol forma, que 
accepta qualsevol pigment o color 
i, el més important quan hi ha nens 
involucrats: és molt fàcil de netejar. 
L’altre aspecte a destacar del pro-
jecte és sens dubte la il·luminació 
realitzada amb LED. El resultat és 
actual i molt diferent, a més d’anar 
més enllà de proporcionar llum en 
els punts crítics de cada habitació. 
Els LEDs a més d’il·luminar són ele-
ments del disseny en si mateixos.  

Un disseny actual, 
amb un criteri nou 
i original per a un 
espai sanitari

>>>Els boxs per les intervencions als pacients són d’una amplitud generosa, 
amb les característiques cadires de dentista destacant en aquest espai
 

>>>L’ús que se li dona a la tecnologia LED en aquesta consulta de dentista, 
se surt de la norma i va més enllà de simplement donar llum

PROJECTE: CENTRE DENTAL FONT 
SABOYA · Dra. M. Rodríguez Alarcón
ARQUITECTE: AS08 ARQUITECTES
Daniel Pérez
CONSTRUCTORA: SIDECO
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Empresa constructora i industrials col·laboradors Centre Dental Font Saboya · Dra. M. Rodríguez Alarcón Industrials col·laboradors Centre Dental Font Saboya · Dra. M. Rodríguez Alarcón

TERCERA GENERACIÓ
Tel. 32 74 23  ·  3g@andorra.ad

GUIX i PLACA

Av. François Mitterrand, 7 · Escala C. 3r-2a · AD200 Encamp · Principat d’Andorra · T (+376) 861 790  ·  sideco@sideco.ad

NOU CENTRE DENTAL FONT SABOYA

Urb. De Les Costes 13 baixos  · AD500 Andorra la Vella · T 72 22 86 · F 72 42 74 · pbalanca@andorra.adCarrer Pobladó, 37 · Naus Cortés núm. 3 · AD500 Santa Coloma
Andorra · Tel. 811 356 - Fax 863 398 · fito@andorra.ad

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

www.totled.com
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L’entorn de qualsevol restaurant o lloc on mengem és molt important. L’espai ha de convidar 
a gaudir dels plats i a repetir la visita. En el cas de les grans cadenes de menjar ràpid, 
aquest aspecte ha patit una evolució clara en els darrers anys, evolucionant l’aspecte dels 
tradicionals fast food americans, implantats a tot el món, i com no també a Andorra. 
Han passat de ser llocs on la permanència del client era mínima, a entorns on tot està 
preparat per a passar l’estona més enllà del menjar. És el cas dels canvis operats al local 
de l’Avinguda Tarragona de Burger King, on la cadena ha reformat tot l’edifici, aplicant la 
nova categoria prime amb la que ara compta el local andorrà, i que obeeix als paràmetres 
que la marca instaura a nivell internacional als seus restaurants. 

TEXTE: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

BURGER KING  · ANDORRA LA VELLA

Imatge evolucionada  

La reforma d’aquest local, ha estat un treball important 
d’interior i exteriors, ja que parlem d’un edifici sencer, 
dedicat a la restauració d’una coneguda marca de men-
jar internacional: Burger King. Un canvi d’imatge que 
segueix directrius internacionals que la marca aplica 
segons la categoria del local. La d’Andorra, la categoria 
prime, és la més alta qualificació dins la cadena.

Les modificacions s’han realitzat als 500 m2 que tenen 
les dues plantes d’aquesta construcció, situada prop del 
centre geogràfic del país.

Absolutament tot ha patit una reforma considerable, a 
més dels canvis realitzats en la imatge de marca. La fa-
çana és el que primer crida l’atenció, amb una pintura 
que simula fusta. Precisament, la fusta és sens dubte 

Posada al dia d’un restaurant, 
actualitzant una imatge 
forta i coneguda a nivell 
internacional



Aquests espais singulars també estan 
pensats no només per a un àpat, sinó 
per simplement fer un cafè o prendre 
un refresc. 

L’aspecte de la redistribució de tot 
el restaurant destaca en el resultat 
final d’un local que era molt pràctic, 
però amb el mateix tipus de taules 
per tot arreu.

Ara l’actualització l’ha posat al dia 
de les noves tendències en locals de 
restauració. 

Així, ens trobem amb tot tipus de 
llums, tant en la forma com en els 
colors vius i alegres.

Els terres de tot el local s’han reves-
tit de gres de color gris, en diferents 
tonalitats que juguen amb figures 
geomètriques, segons la zona del 
local. 
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ARQUITECTE: Carles Puig
CONSTRUCTORA: Construccions Roca

>>>Els detalls i la utilització de la fusta canvien de manera radical un local 
de dimensions considerables, transformant-lo en un espai acollidor i càlid

>>>La distribució de les diferents zones està recalcada per la diferència en 
les taules i els seients, que fan que tothom tingui el seu espai
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l’element conductor de totes les 
modificacions que s’han dut a ter-
me tant a parets com a mobiliari. 
Aquest element tant natural, és el 
material amb el qual s’han revestit 
alguns trams de paret, i el frontal 
del taulell principal d’atenció al pú-
blic. 

La presència de la fusta en gairebé 
tot el local, li ha tret fredor al pràc-
tic local que era abans de la refor-
ma. 

El mobiliari, també d’aquest ma-
terial, compta amb alguns punts 
de color en els seients i els altres 
elements, que aporta energia a la 
decoració del restaurant, on usual-
ment s’acosta un sector jove de la 
població o famílies.

L’amplitud que tenia abans ha estat 
modificada i la distribució ha dotat 
a les sales on els clients s’asseuen a 
menjar de diferents racons i espais 
destinats precisament a diferents 
perfils de comensal. 



Industrials col·laboradors BURGER KING  · Andorra la Vella

BURGER KING ANDORRA LA VELLA

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

www.siepandorra.com

AV JOAN MARTÍ, 127 · AD200 ENCAMP · T +376 731 590 · info@siepandorra.com
VIDRES  ·   PERSIANES  ·   F INESTRES  ·   FERRO  ·   FAÇANES

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

Obra civil _ Obra privada _ Rehabilitació

L’empresa agraeix la professionalitat i 
l’esforç, a tots els industrials que han 
participat en l’execució del projecte



Industrials col·laboradors BURGER KING  · Andorra la Vella

Camí de l’Arena, 7 Baixos · AD200 ENCAMP · Mòb +376 32 30 38 ·  +376 32 30 48 · Fax  +376 83 27 20 · lampisteriaencamp@andorra.ad 

Instal·lacions Sanitàries - Reparacions

ELECTRICITAT · MANTENIMENTS · AIRE CONDICIONAT · INSTAL·LACIONS TV PER A HOSTALERIA
Av. d’Enclar, 65 · Prat Salit, nau 2 · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella · Pt. d’Andorra · Tel. +376 829 537 · icasals@emyp.com



L’INFORMAL – ESCALDES-ENGORDANY

Un refugi de muntanya
La fusta és sens dubte el principal protagonista d’aquest gegant de la 
restauració ubicat a la parròquia d’Escaldes-Engordany. «L’Informal», és 
un restaurant pensat per acollir a tot tipus de client, sense discriminar 
entre el turista o el ciutadà del país. El disseny d’interiors que s’ha apli-
cat segueix les directrius del grup empresarial al qual pertany, però sen-
se perdre la identitat pròpia amb què se l’ha volgut dotar. Es tracta d’una 
aposta arriscada, però superada amb nota en matèria d’interiorisme, ja 
que és tracta d’un espai d’un volum important en m2. No és fàcil dotar de 
calidesa a un local de dimensions tant importants, però amb la cura que 
s’ha realitzat dels detalls s’ha aconseguit un restaurant acollidor i 100% 
de muntanya. 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ · LLUÍS CALSINA
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«L’Informal» resumeix en tres plantes, 
la inquietud dels propietaris per cre-
ar un espai en el qual el client desitgi 
tornar. Un marc que amaga un nom-
bre important de racons especials, 
en un disseny d’interiors marca de la 
casa, però amb personalitat pròpia 
per aquest restaurant de la parròquia 
d’Escaldes-Engordany. 

Es tracta d’un disseny on els elements 
típics de muntanya com poden ser les 
tradicionals raquetes de neu, o uns 
pals d’esquí alpí de fusta de principis 
del segle passat, parlen d’un lloc on 
a més de menjar es convida a fer un 
recorregut pel passat. Un passat on 
l’esport i l’oci també hi eren presents, 
i estaven vinculats inexorablement 
amb la muntanya. 
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>> Petits detalls com els esquís o les raquetes de neu, son l’attrezzo adient 
per donar un ambient d’establiment d’alta muntanya, combinació perfecta 
per a que tothom pugui gaudir d’un bon àpat en el millor entorn

Terres, sostres i parets estan folrats de 
fusta, evocant els refugis de muntanya 
d’abans. Precisament aquesta és la in-
tenció dels propietaris: evocar el caliu 
que es devien trobar els habituals del 
muntanyisme en un refugi del Pirineu. 

Amb tres nivells destinats a la restau-
ració, es pot disposar de tot tipus de 
taula; per a parelles, famílies i grups. 

A l’estètica de refugi també se li afegeix 
l’aspecte industrial que aporta l’escala 
i el seu disseny avanguardista. 

Alguns racons estan vestits amb pin-
tures en blanc i negre d’imatges d’An-
dorra. A més de les zones destinades a 
les taules dels clients, hi ha lloc per una 
nodrida cava de vins col·locats en unes 
prestatgeries suggerents. 

Rústic i càlid, l’Informal 
acull als seus clients en 
un ambient de refugi de 
muntanya
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>A la decoració es detecten elements de disseny sostenible, com 
és l’aprofitament de botelles de vidre com a peces decoratives, 
acompanyant uns llums molt actuals

>> Els sanitaris contrasten pel disseny modern i actual en 
contraposició de la resta del local on dominen la fusta i l’aspecte 
rústic. Disposen d’un sistema revolucionari d’extracció d’aire als 
inodors, eliminant el 100% de les olors
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Les escales que connecten les tres 
plantes d’aquest local, mostren 
als graons dibuixos i paraules, que 
donen un to desenfadat als matei-
xos. Aquests graons en color negre 
contrasten amb la fusta present a 
tot el restaurant.

La lluminositat dels tres nivells 
ve donada per la presència de les 
grans finestres que obren el local 
al carrer principal d’Escaldes-En-
gordany. 

La llum també ha estat un altre punt 
important en aquest projecte i s’ha 
treballat a diferents nivells. Amb 
llums que pengen directament sobre 
les taules, i altres que s’han col·locat 
de manera estratègica pel sostre. 
Aquests, en tonalitat groga, ajuden a 
donar calidesa a l’ambient.   

Els materials de primera qualitat i la 
bona distribució del restaurant, aixì 
com una gran diversitat gastrònomica 
de qualitat, són els ingredients ade-
quats per a què quan s’entra a «L’In-
formal», el client se senti transportat 
a un refugi de muntanya. 

GESTIÓ: Grup Germans Cruz
CONSTRUCTORA: Dumac Serveis



INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I MAQUINÀRIA D’HOSTELERIA

DISTRIBUÏDORS DE:

FORNS DE CONVECCIÓ EQUIPAMENT FRIGORÍFIC 
D’HOSTELERIA

EQUIPAMENT PER A EXPOSICIÓ DE 
PRODUCTES EN HOSTELERIA

RENTAT DE 
VAIXELLA I GOTS

EQUIPAMENT DE 
COCCIÓ PER A LA CUINA

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

ÀMBIT D’ACTUACIÓ
• Instal·lacions Frigorífiques
• Equipament Hoteler

SERVEIS:  
• Subministre, Instal·lació i Manteniment d’equipament Hoteler
• Subministre, Instal·lació i Manteniment d’instal·lacions Frigorífiques
• Assessorament Tècnic i Legal dins l’àmbit d’actuació  

Empresa constructora i industrial col·laborador Restaurant L’informal · Escaldes-Engordany

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

construïm amb tu

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

construïm amb tu

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



Industrials col·laboradors Restaurant L’informal · Escaldes-Engordany Industrials col·laboradors Restaurant L’informal · Escaldes-Engordany

T +376 810283  ·  Carretera de la Comella, 14  ·  AD500 Andorra la Vella  ·  udism@andorra.ad

ELECTRÒNICA DE CONSUM

Carretera de Sant Cristòfol, 74 · Anyós
AD400 La Massana · Tel. 737 859 · fusteriamarti@andorra.ad 

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

SOLUCIONS 
EN IL·LUMINACIÓ

Empresa subministradora 
de la il·luminació

Av. Santa Coloma 35
AD500 Andorra la Vella
Tel. (376) 828 696
monsol@andorra.ad

>  TENDALS / TERRASSES
>  RETOLACIÓ / RÈTOLS
>  IMPRESSIÓ DIGITAL
>  PANTALLES GRÀFIQUES
>  TECNOLOGIA LED

S.L.U.



Industrials col·laboradors Restaurant L’informal · Escaldes-Engordany

info@picrestauracio.com
www.picrestauracio.com

VENDA DE PRODUCTES:
Neteja industrial i domèstica

Av. Verge de Canòlich, 88 · Baixos · AD600 Sant Julià de Lòria
Principat d’Andorra · Tels. +376 844 463 · 332 549

grupelectricaantoni@andorra.ad

www.reparaciomaquinariahoteleria.com

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, LAMPISTERIA
CALEFACCIÓ, AIRE CONDICIONAT I FRED 

INDUSTRIAL. ASSISTÈNCIA 24/24H.

Carrer La Vena, 9 · Edif. Euro, planta baixa, 3 · AD200 ENCAMP  
Principat d’Andorra · ricardoalmeida@andorra.ad



Més de 60 anys 1951-2017

1968

2017

Industrials col·laboradors Restaurant L’informal · Escaldes-Engordany

Carrer dels Barrers 26-32, Naus F. Espot, Local 2A · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella · classicvins@gmail.com · T +376 359 113 · 368 363

Av. Príncep Benlloch, 2  ·  Andorra la Vella  ·  Principat d’Andorra  ·  Tel. +(376) 80 34 34
www.hidrovent.com

SENSE HIDROVENT AMB HIDROVENT

SISTEMA D’EXTRACCIÓ D’AIRE LOCALITZAT DINS DELS INODORS. ELIMINA EL 100% DE LES OLORS
PRODUCTE PATENTAT INTERNACIONALMENT COMERCIALITZAT PER L’EMPRESA CRUMAN



A partir d’un local existent ubicat al annexa de la borda de l’avi, es demana un projecte per la 
implantació d’un nou negoci gestionat per la marca COMMENÇAL SPORT, destinat a la restauració 
amb la singular premissa de fusionar-ho amb botiga i lloguer de material des d’on s’efectuen sortides 
i circuits guiats.
L’Estudi responsable del interiorisme, menys és més Disseny, projecta espais tant de nova construcció 
com de reforma, de vivendes particulars, espais comercials, espais efímers i de tot tipus d’espais  
susceptibles a ser projectats  perquè  l’encàrrec pugui ser diferent i únic.  
En els projectes  s’estableix  una connexió amb el client el qual ens  agrada fer-lo partícip en i l’evolució 
del projecte  a fi i efecte d’obtenir un bon resultat final.

TEXT: SANDRA ÀLVAREZ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ& SANDRA ÀLVAREZ

COMMENÇAL · LA MASSANA

Un espai singular
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La reforma comença per l’enderroc  total del local per 
tal de poder-lo adequar segons les noves necessitats 
sol·licitades.

Al tractar-se d’un espai singular integrat dins  una bor-
da original del s.XVI reformada fa uns 40 anys i marca-
da per un estil rústic  es parteix de la base en mantenir  
l’ essència del seu estat més pur, respectant  part dels  
murs originals de pedra i sostres de bigues de fusta a 
fi i efecte de no perdre la identitat.

Per aquest motiu des de l’estudi menys és més Dis-
seny es parteix del concepte de mantenir i ser fidels 

>>El ferro estructural com a element dóna forma a les 
vitrines i expositors, i la xapa de ferro com a revestiment 
de la barra, paviments i aplacats de mobles. 



vestiments de la barra, paviments i 
aplacats de mobles. 

En quant a paviments  s’aposta en 
major part en aplicar un revesti-
ment continu a base de ciment i 
quars de mínim gruix per tal de do-
nar lluminositat i amplitud visual 
al local que conviu amb altres ma-

terials com  fusta i  xapa de ferro,  
delimitant  així l’ús de cada espai.

Els materials s’han deixat en el seu 
estat més pur tractant-los amb 
vernissos naturals i incolors  per 
tal de deixar que ells mateixos 
segueixin el curs natural d’envelli-
ment.

Tots i cadascun dels elements han 
estat dissenyats per l’estudi d’inte-
riorisme menys és més Disseny, per 
tal de crear una marca i una imatge 
que acompanya la resta dels punts 
de venda arreu del món. 

“mantenir i ser fidels a la 
estructura original i treballar 
amb materials que  puguin 
complementar-se”

INTERIORISME: 
ESTUDI D’INTERIORISME menys és més Disseny
sandra álvarez blasi · mònica almeyda

a la estructura original i treballar 
amb materials que no prenguin 
protagonisme ans el contrari,  pu-
guin complementar-se

Per necessitats d’espai es planteja 
ubicar la zona de serveis com la 
cuina i la barra en la part posterior 
del local per així poder  aconseguir 
un espai diàfan on s’hi puguin im-
plantar els diferents serveis que 
es demanen; espai per exposició 

tèxtil per ús a la venda, espai per 
expositors de material més tècnic, 
espai de zona estar i espai per po-
der gaudir d’un àpat envoltat d’un 
ambient  temàtic.

Els materials escollits per la refor-
ma han estat,  la fusta natural com 
a revestiment de parets i mobiliari, 
el ferro estructural com a element 
que dóna forma a les vitrines i ex-
positors i la xapa de ferro com a re-
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Industrials col·laboradors Commençal Sport · La Massana Industrials col·laboradors Commençal Sport · La Massana

emangroup@andorra.ad

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

Av. d’Enclar, 27 · AD500 Santa Coloma
C. Camp Pauet, local 8-10

Tel. +376 722 210 // Fax. +376 722 841
alu.mafidasa@andorra.ad // AD500 Andorra la Vella

www.palmiragefred.ad

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



Industrials col·laboradors Commençal Sport · La Massana

C/ de les Boigues, s/n · Edifici Pic Blanc · local 108
AD700 Escaldes- Engordany

Tel. 828 466 · Fax 829 466 · direccio@telexarxes.net

www.telexarxes.net

ELECTRICITAT  ·  TELEFONIA

CALEFACCIÓ  ·  LAMPISTERIA

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

CRISTALLERIES 
PRINCIPAL

gea.ad

Disseny i tecnologia aplicada a la teva llar

NOU ESPAI D’EXPERIÈNCIA I INTERACCIÓ D’USUARI

Prat de la Creu, 29-39 · Andorra la Vella · T 72 12 12



GEA, posa a disposició dels clients l’es-
pai WORKSHOP Studio a la botiga de 
la capital, per a què aquests puguin 
tenir la possibilitat d’experimentar la 
funcionalitat de tots els productes que 
l’empresa andorrana comercialitza al 
país. GEA ha entès els canvis que expe-
rimenten els nostres entorns personals 
i professionals, cada cop més immer-
sos en l’univers de la domòtica. Amb 
la tecnologia LED, aconseguim estalvi 
i eficiència energètica, transformant la 
vida dels usuaris. Ha constatat la ne-
cessitat d’un assessorament adequat a 
l’hora de crear els entorns en els que 
ens movem; sigui a la feina o a casa. 
Per aquest motiu, aquest espai dins el 
mateix local ha estat pensat per a què 
qualsevol element susceptible de ser 

adquirit, pugui ser testat i experimen-
tat abans pel client. Podríem dir que es 
tracta d’un «banc de proves» on es po-
den veure, escoltar i tocar les diferents 
alternatives en matèria d’il·luminació i 
control que GEA proposa als clients. 

Les possibilitats d’aquest espai són 
infinites i afavoreixen el criteri amb el 
qual els professionals i els particulars 
es poden basar a l’hora de prendre de-
cisions. 

A més de comptar amb primeres mar-
ques, guardonades internacionalment, 
l’equip de professionals de GEA està a 
la disposició dels usuaris aportant l’as-
sessorament personalitzat que reque-
reix cada cas. Precisament, a més de 

poder fer ús dels productes i valorar-ne 
el funcionament, els clients futurs po-
den assegurar-se que cada projecte es 
tracta de manera personalitzada i ex-
clusiva, tenint en compte els criteris i 
les necessitats que poden sorgir. Així, 
es poden treballar propostes que tenen 
a veure amb una llar particular, com 
ara, dissenyar mecanismes de control 
i il·luminació per a una gran superfície 
comercial. 

Totes les possibilitats estan con-
templades en l’espai del WORKSHOP 
Studio; una àrea de disseny i ambi-
ent actuals on s’ofereix la possibilitat 
d’avançar dins un projecte amb totes 
les possibilitats del mercat a l’abast de 
la mà. 
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És excepcional tenir la 
possibilitat de testar 
el producte abans 
d’adquirir-lo 

PER REDACCIÓ · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ

GEA WORKSHOP STUDIO

Feedback
Amb més de 30 anys d’existència, GEA és un dels referents nacionals 
en matèria d’il·luminació, control i domòtica, tenint en exclusiva a 
les primeres marques internacionals d’aquest sector. L’experiència, 
l’atenció als clients i el tracte personalitzat són els punts en els quals 
aquesta empresa posa especial interès. Amb l’espai WORKSHOP Studio, 
GEA va un pas més enllà del tradicional tracte amb els clients. Uns 

clients que cal tenir en compte, poden ser professionals del sector, responsables 
de projectes de nova construcció i rehabilitacions, però també particulars, que 
s’apropen la botiga, cercant el producte que s’adapti a les seves necessitats. Per 
a tots ells s’ha ideat aquest espai, el WORKSHOP Studio. 



Aquest és el primer 
estacionament d’Escaldes-
Engordany amb places per 
a caravanes

PER REDACCIÓ · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ

Escaldes-Engordany està canviant de cara a gran velocitat aquests darrers 
temps i les necessitats que això comporta també s’estan materialitzant. La 
manca d’estacionament tant en aquesta parròquia, com a la resta del país, és 
una realitat que no es pot ignorar. Per tant, la presència d’un nou aparcament 
a la zona del Clot d’Emprivat és més que benvinguda. Aquest pot donar 
servei al nombrós públic que s’acosta a la zona comercial del Vivand de la 
parròquia escaldenca. A més, i per primera vegada a Escaldes-Engordany, 
els responsables d’aquest pàrking a l’aire lliure han tingut en compte als 
conductors de caravanes; uns visitants més nombrosos sobretot en els 
mesos de Primavera i Estiu.

Solució 
a la manca d’estacionament

NOU APARCAMENT AL PRAT DEL ROURE

PROJECTE: Nou Aparcament al Prat del Roure. Escaldes-Engordany
CONSTRUCTORA: Construccions Roca
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Amb una superfície de 5.600 m2, aquest 
nou estacionament de la parròquia 
d’Escaldes-Engordany, pot acollir 150 
vehicles de diferents dimensions. 140 
d’aquests espais estan destinats als tu-
rismes, de dimensions més usuals. Però 
aquest nou pàrking a l’aire lliure també 
té previstes 18 places per a vehicles ti-
pus caravana o auto-caravana. També 
s’han previst, a banda de l’estaciona-
ment, la resta de necessitats bàsiques 
dels usuaris d’aquest tipus de vehicle. 

Aquestes són, per exemple, el buidatge 
dels dipòsits de les «aigües residuals» 
que acumulen aquests ginys, degut a 

què la majoria disposen de sanitari i cui-
na. A més, també s’ha previst una zona 
habilitada per a la neteja d’aquests vehi-
cles de grans dimensions, i la possibili-
tat d’omplir-ne els dipòsits d’aigua. 

Els responsables del disseny i de la dis-
tribució d’aquest estacionament també 
han pensat en la presència dels pri-
mers vehicles elèctrics i aquest pàrking 
compta amb dos ports de càrrega per  a 
aquest tipus de cotxe. Aquestes places 
estant senyalitzades en color verd, que 
les diferència de les de color blau, pre-
vistes per als conductors de mobilitat 
reduïda. 

>> L’estacionament de 150 places està molt a prop de la zona comercial del Vivand

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

www.construccionsroca.ad

Obra civil _ Obra privada _ Rehabilitació
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El Roc dels Esquirols és un conjunt residencial de 3 edificis construïts 
a Aixirivall, Sant Julià de Lòria, són l’exemple de construcció actual 
andorrana, amb els elements naturals propis dels Pirineus com a materials 
principals utilitzats. Pedra i fusta són el duo de matèries primeres que 
l’equip responsable d’aquestes noves edificacions ha cregut adequat per 
als elements principals d’aquests habitatges. La ubicació del projecte 
també aporta un plus a la qualitat del disseny i els acabats dels elements, 
que completen els interiorismes dels habitatges.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

ROC DELS ESQUIROLS  ·  AIXIRIVALL

Confort 
tradicional 

Habitatges integrats 
a l’entorn natural, 
en un paratge d’alta 
muntanya pirinenca
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Aquest projecte compta amb tots els 
elements característics de la cons-
trucció andorrana més tradicional. 
Línies senzilles, aprofitament dels 
espais i materials autòctons. Tots els 
ingredients per als interessats en un 
habitatge tradicional d’alta muntanya. 
Els tres conjunts construïts, agru-
pen diferents tipus d’habitatge. Així, 
compta amb quatre apartaments dú-
plex amb jardí i tres àtics en una de les 
edificacions. Els altres dos conjunts 
construïts estan formats per vuit ca-
ses adossades.

En la major part dels habitatges, la 
distribució s’ha fet de manera simi-
lar. Tot gira entorn al saló menjador 

on s’ha decidit unificar els espais, 
tal i com marca la tendència actual, 
i s’ha construït la cuina oberta, fent 
d’aquesta zona el cor de la vivenda.
Les cambres de bany són àmplies i 
pràctiques, realitzades amb materials 
de qualitat i en colors càlids. Preci-
sament la calidesa s’obté gràcies a la 
presència de la fusta als interiors. Pi, 
roure i faig s’han col·locat en diferents 
elements com les baranes d’escala, 
els marcs de les portes i en superfícies 
com els sostres, en el cas dels àtics. 
Els paviments dels terres de les habi-
tacions són de parquet.

L’aïllament és un punt important en 
un habitatge, i en aquest cas s’ha pen-

sat acuradament en aquest punt, de-
cidint la instal·lació de finestres amb 
persianes d’alumini amb cambra.

A l’exterior, la façana ha estat recober-
ta completament de pedra del país, el 
que li dona l’aspecte de construcció 
autòctona de muntanya, integrada 
amb l’entorn.

Balcons i terrasses permeten gaudir 
de l’entorn privilegiat en el que es tro-
ba. Aquests elements exteriors s’han 
pavimentat amb un gres adequat a la 
climatologia.  

CONSTRUCTORA: Entrimo

>> Les distribucions i els materials s’han pensat per aconseguir espais càlids i confortables

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

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

Fax. 864508 
entrimo@andorra.ad

entorns més sostenibles

PROMOTORA-CONSTRUCTORA

T 802 947 // M 322 231

S.L.U.



És un error pensar que la seguretat és prin-
cipalment perimetral i reduir la seguretat 
informàtica a un firewall. Les estadístiques 
constaten que gran part del delicte infor-
màtic  prové de l’interior de l’empresa, sent 
fonamental comptar amb solucions que 
abordin les diferents capes de seguretat per 
protegir transversalment a l’organització. 
Des d’Ontec, empresa proveïdora de serveis 
tecnològics al nostre país, conscients de la 
situació actual i experts en seguretat TIC, 
han organitzat el Simposi de Seguretat Glo-

bal en Comunicacions Professionals, per tal 
de donar a conèixer els últims progressos 
en aquest àmbit.
El compromís d’Ontec és evolucionar con-
tínuament per tal d’assolir els reptes tecno-
lògics actuals i poder oferir les millors so-
lucions als clients, amb òptimes garanties 
d’èxit. La filosofia promou un enfocament 
integrador per poder proveir solucions 
efectives transversals i  garantir una protec-
ció sòlida. Segons Joan Giró, Director d’On-
tec, cal un canvi en la cultura de seguretat 

empresarial per tal d’optimitzar recursos, 
estalviar despeses i millorar la seguretat i 
l’eficiència.
En aquest simposi es van debatre diversos 
aspectes de seguretat empresarial, tot pre-
sentant a tres fabricants capdavanters del 
sector, dels quals Ontec és representant al 
país i amb els quals treballa conjuntament 
per aportar als clients la tranquil•litat de 
tenir un proveïdor conscient de les seves 
necessitats, format i preparat per l’entorn i 
les necessitats actuals.

INNOVAPHONE, fabricant alemany especia-
litzat en les comunicacions de veu IP des de 
l’any 1997, ofereix una solució completa de 
comunicacions unificades per a empreses de 
totes mides i perfils, des de petites fins a grans 
empreses amb múltiples oficines i branques.

STORMSHIELD, fabricant francès líder euro-
peu de ciberseguretat, és una empresa perta-
nyent a Airbus Defence and Space que ofereix 
solucions innovadores extrem a extrem per 
protegir xarxes, llocs de treball i dades.

D-LINK, companyia internacional Taiwanesa, 
que impulsada pel seu enfocament innovador 
i coneixement de les xarxes informàtiques, 
ofereix les solucions de xarxa més avançades 
a nivell professional.
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ONTEC

Seguretat Global 
en Comunicacions Professionals

TEXT: ONTEC · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ · ONTEC

Els esdeveniments recents de ciberatacs a escala internacional mitjançant 
Ransomware, com són el WannaCry o el Petya, posen de manifest les  
vulnerabilitats de la seguretat TIC.

Davant l’augment de la dependència en les TIC i la necessitat creixent de mobilitat 
en l’entorn professional, s’incrementa la necessitat d’establir una política global 
de seguretat que abasti totes les infraestructures, garanteixi la continuïtat del 
negoci i protegeixi l’actiu més valuós del negoci: la informació.

Els factors principals que incideixen en la vulnerabilitat són la limitació de 
recursos i les retallades pressupostàries dedicades a prevenció i seguretat, i 
l’absència d’una política global de seguretat que abordi el model a seguir, a través 
d’un conjunt de solucions integrals complementàries.

>> Alguns dels ponents exposant la presentació durant el Simposi

>> Durant  tota la jornada, els assistents van poder intercanviar les inquietuts amb els experts d’Ontec i els ponents

•	 Telefonia	
professional

•	 Comunicacions

•	 Domòtica

•	 Control	d’edificis

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

Andorra
Tel. +376 88 55 99

ontec@ontecandorra.com
www.ontecandorra.com

•	 Seguretat	IT

•	 Automatització	per	l’estalvi	
energètic	i	confort	en	habitatges

•	 Smart	cities
•	 Cartelleria	digital
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Els professionals de la construcció, els propietaris i la població en general tenen, amb el Renova, l’eina més útil amb la que pot comptar una societat per tal d’avançar cap a un desenvolupament sostenible. Amb les ajudes econòmiques, que tot s’ha de dir s’incrementen a cada edició del Renova, la nova construcció, la reforma i la rehabilitació compten amb un seguit d’aspectes que es veuen afavorits en el cas que les intervencions siguin globals. La intervenció puntual està molt bé, però el que realment marcarà una diferència important, és el tractament conjunt d’una construcció. D’aquesta manera, amb una voluntat de construir amb una vocació genuïnament sostenible les generacions futures comptaran amb un parc immobiliari en sintonia amb les necessitats del conjunt del país. 

2017
Renova

Construir i reformar de manera sostenible
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Un treball de construcció sostenible es basa principalment en dos conceptes bàsics: la 
substitució de materials i la reducció del consum energètic. En el primer punt, i en el cas que 
estiguem davant d’una reforma, s’han de dur a terme les feines necessàries per a la substitució 
d’aquells materials que poden ser perjudicials per la salut. En el seu lloc s’utilitzaran aquells 
que siguin respectuosos amb el medi ambient en qualsevol etapa de la seva vida. És a dir, des de 
l’obtenció o la fabricació fins la reutilització o reciclatge. 

RENOVA 2017 

Construcció sostenible 

L’altre paràmetre important a tenir en compte és el d’optar per solucions orientades a la reducció al màxim del consum d’energia. D’aquesta manera, a més de reduir la factura de la llum o l’aigua, estem proporcionant als ocupants d’aquell espai, una llar saludable i confortable, a més d’ecològica i sostenible.

Així, els diferents punts del Pla Renova 2017 que actualment s’aplica i que fan referència a la reducció del consum energètic, són els que presenten les ajudes destinades a millorar els aïllaments de les cases i dels edificis. Amb aquest plec d’ajudes i els canvis legislatius necessaris les autoritats posen a l’abast dels ciutadans del país, siguin professionals o propietaris, les eines necessàries que faciliten la concreció dels canvis necessaris per a la transformació d’una construcció o per la construcció de manera adequada de qualsevol tipus d’edificació. L’obectiu final del Pla Renova, ha passat de ser un instrument de reactivació econòmica a un estri en mans de ments conscienciades, per aconseguir un parc immobiliari ecològic i sostenible.

PROGRAMA D’AJUTS 
PER A LA MILLORA DEL PARC
IMMOBILIARI NACIONAL, LA MILLORA 
DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS 
I L’ÚS DE LES ENERGIES RENOVABLESw
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«un instrument en mans de 
ments conscienciades, per 
aconseguir un parc immobiliari 
ecològic i sostenible.»



Entrevista a Sílvia Calvó
MINISTRA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I SOSTENIBILITAT DEL GOVERN D’ANDORRA

Progressió positiva 
del Renova 

«El Renova s’ha convertit en una 
eina destinada a aconseguir un 
parc immobiliari amb edificis 
energèticament eficients i amb 
garanties de futur»

Creat a l’any 2011 amb un pressupost de 600.000 €, el Renova tenia per missió 
ser un instrument que afavorís la reactivació del sector de la construcció que 
vivia en aquell moment una altra crisi econòmica. En l’actualitat aquest pla ha 
esdevingut un dels incentius impulsats des del govern per a què l’edificació, tant en 
rehabilitació com en remodelació, es faci afavorint l’eficiència energètica en aquest 
àmbit. Des del Ministeri de Medi Ambient, la titular Sílvia Calvó ha conversat amb 
L’Art de Viure sobre els canvis que ha patit aquesta eina i les perspectives de futur 
que hi ha dipositades al Renova.    

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

L’Art de Viure: Quines són les novetats 
del Renova per aquest any 2017?
La novetat més important de cara al 2017 és 
que hem incrementat la partida en 500.000 
€ més. En principi, cada any hem previst 
una partida d’un milió d’euros, però aquest 
any hi hem pogut destinar un milió i mig. 
Una part d’aquest increment està previst per 
afavorir els ajuts destinats a allotjaments 
turístics en sintonia amb el nou projecte de 
llei que l’executiu va entrar a tràmit parla-
mentari per aquest sector i que propera-
ment haurà de votar el Consell General.

L’ADV: Està satisfet el Ministeri de l’ús 
que el sector pri-
vat està donant a 
l’eina del Renova?
Des de fa un parell 
d’anys estem treba-
llant per incentivar 
els projectes més 
globals. Hem detec-
tat que moltes de les 
sol·licituds és limiten 
a aspectes com ara 
el canvi de finestres 
únicament. Voldríem 
poder donar suport a 
obres que inclogues-
sin a més d’aquest 
canvi en els tanca-
ments altres parts de 
la construcció que 
també tenen a veure 
amb els aïllaments. 
Per afavorir-ho hem 
incrementat les subvencions en aquest as-
pecte.

Com explica la ministra, si el canvi de fines-
tres està subvencionat amb un 15%, aquest 
percentatge pot augmentar fins a un 30% si 
les modificacions són més globals i afecten a 
aspectes com ara la façana, la coberta i d’al-
tres modificacions a l’edifici que tenen a veure 
amb les calefaccions, els aires condicionats i 
el conjunt de mecanismes i feines destinats a 
realitzar una edificació energèticament soste-
nible i eficient.

L’ADV: Com està evolucionant aquest 
aspecte del pla?
Hem detectat un augment de les sol·licituds 
d’ajut de cara a projectes més globals. 

L’ADV: Com és la comunicació amb el 
sector de la construcció pel que fa al 
Renova?
Treballem molt amb els professionals dels 
diferents sectors afectats. Tenim comunica-
ció amb els diferents col·legis professionals, 
però creiem que són els mateixos professio-
nals que han de comunicar amb els propie-
taris d’edificis i de projectes, per a donar a 

conèixer els avantat-
ges del Renova. Per la 
seva banda, el Govern 
incideix en aquest 
sector promocionant 
el Pla.

Segons dades facilita-
des des del Ministeri,  
per cada euro que l’ad-
ministració entrega en 
forma d’ajut, aquest 
reverteix en sis euros 
i mig en l’economia del 
país. 

Des del Ministeri de 
Medi Ambient, Agri-
cultura i Sostenibilitat 
esperen ara a veure 
com es desenvolupa el 
Renova 2017, afirmant 

que segurament l’exercici 2018 i vista la pro-
gressió del pla en els darrers anys, tindrà una 
partida pressupostària similar a la d’aquest 
any.  

128 l’adv ENTREVISTA RENOVA 2017 129l’advENTREVISTA RENOVA 2017

Amb la idea de promoure un consum 
energètic sostenible en tots els àmbits de 
la societat, el Govern d’Andorra ha conti-
nuat amb la concessió dels ajuts que fa-
cilita l’aplicació del pla Renova, en el seu 
cas en l’àmbit de l’edificació. La ministra 
de Medi Ambient Sílvia Calvó, ha decla-
rat a L’Art de Viure, que la major part dels 

projectes que als que se li ha atorgat un 
ajut del Renova, han estat dirigits a l’es-
talvi energètic dels edificis. La progressió 
del Pla, ha transformat el que era un ins-
trument de reactivació econòmica com el 
Pla Renova, en una eina d’eficiència ener-
gètica i d’implantació de les energies re-
novables en edificació . 
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Un altre avantatge d’aquests sis-
temes d’aïllament és la capacitat 
que tenen els materials esmentats 
d’absorbir i respirar la humitat, el 
que evitarà la utilització de barreres 
de vapor en la col·locació. Aquest 
avantatge es fa sentir en l’ambient 
de la casa durant tot l’any; un am-
bient fresc i saludable. Tot i això 
la llana de vidre és un dels mate-
rials més utilitzats en construcció 
com aïllant, encara que se n’hauria 
d’estudiar la utilització a que per la 
seva fabricació es consumeix mol-
ta energia i se li afegeixen additius 
artificials. Col·locació de noves, ha 
de tenir en compte sobretot la qua-
litat de les mateixes. És recomana-
ble que tinguin vidres dobles i amb 
cambra d’aire de mínim 10 mm. En 
aquesta cambra d’aire també és re-
comanable la filtració de gas Argó 
o gas SF6, que a més d’aïllar dels 
elements meteorològics, també 
contribuiran a la disminució de la 
contaminació acústica.

Pel que fa al material a utilitzar en 
la construcció de les finestres sens 
dubte la fusta és el més adequat 
per la seva condició natural i ecolò-

gica. Encara que l’alumini també és 
una matèria molt comuna en la fa-
bricació de qualsevol tipus de tan-
cament. No s’ha de perdre de vista 
però, que per l’obtenció d’alumini 
cal invertir energia i son necessàries 
les incorporacions de trencaments 
de ponts tèrmics per a millorar la 
seva condició aïllant. Les finestres 
de PVC poden considerar-se més 
ecològiques que les d’alumini, per 
la condició de material reciclable, 
però també suposen un despesa 
econòmica més important. 
També cal tenir en compte els sis-
temes de canonades tot i no ser vi-
sibles. A les instal·lacions antigues 
es pot desprendre plom que pot 
arribar a contaminar l’aigua. Per la 
seva banda les canonades de PVC, 
també poden desprendre contami-
nants tant en la fabricació com en 
l’ús. És aconsellable la instal·lació 
de sistemes d’estalvi d’aigua a les 
aixetes de la casa. L’ús d’un siste-
ma de descalcificació a l’entrada 
d’aigua de la llar, és imprescindible. 
D’aquesta manera estarem prote-
gint els conductes de canonades i 
els electrodomèstics. 

Un dels aspectes més 
importants en la construcció o la remodelació d’un 

edifici, és la de garantir un 
aïllament tèrmic suficient. 

Una pràctica força útil i que 
garanteix l’estanquitat de 

la llar, serà la construcció 
d’un sistema d’aïllament a 

base d’un entramat lleuger de fusta amb plaques de suro premsat. Aquest 
material és molt abundant 

i pot ser tant eficaç a l’hora 
d’aïllar com el poliestirè o el 
poliuretà. Altres materials, que podríem considerar 
responsables amb el medi 
i aïllants naturals, serien 

les mantes de cànem, lli o 
els panells rígids de fibres 
de fusta reciclada. A més d’impedir l’entrada i la 

sortida tant de la calor com 
del fred, actuen també com a barrera acústica. 

  

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

Prioritat a l’aïllament
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Prioritat a l’aïllament Un d’aquests materials és el suro. 

S’obté de l’arbre de la surera i actua 

com a barrera tèrmica, acústica i és 

un bon impermeable. Aquestes ca-

racterístiques el converteixen en un 

candidat perfecte per la remodela-

ció i/o rehabilitació en les parts que 

afecten a les façanes i les cobertes.

A països com els Estats Units o Ale-

manya, amb una conscienciació 

ecologista més madura, el suro ha 

experimentat un augment important 

en la producció i la comercialització. 

Es pot afirmar que és un dels mate-

rials més renovables que existeix de-

gut al procés que experimenta la su-

rera per a la renovació de l’escorça, 

part de la qual s’obté el producte. 

Aquesta renovació l’arbre la realitza 

en només 9 i 12 anys. Aquest termi-

ni permet una extracció del material 

de manera respectuosa i amb un im-

pacte mínim en la planta. El suro no 

és contaminant i té una gran durabi-

litat, a més de ser totalment recicla-

ble i reutilitzable.

La fusta és l’altra matèria prima, que 

té totes les característiques per a 

ser utilitzada amb la tranquil·litat de 

saber que no estem davant un ma-

terial contaminant, ni desprèn subs-

tàncies tòxiques durant l’ús. La seva 

obtenció ja és un altre assumpte, ja 

que aquesta s’ha de fer de manera 

responsable i respectuosa amb les 

zones on els boscos es veuen ame-

naçats per la desforestació. Però per 

altra banda, hem de tenir present 

que la fusta, és precisament un pro-

ducte que un cop utilitzat, no pre-

senta dificultats per a ser reutilitzat 

un nombre de vegades superior al 

d’altres tipus de matèria en el ram de 

la construcció. A més d’un reciclatge 

òptim, la destrucció tampoc repre-

senta cap tipus d’amenaça.

Fusta i suro, és una combinació molt 

adequada pel que fa a les infraes-

tructures aïllants. Aquesta manera 

d’estancar un espai, pot ser utilitza-

da en lloc del poliestirè o el poliure-

tà. A banda d’aquests dos elements 

i pel que fa a establir barreres tèrmi-

ques i acústiques, la natura produ-

eix altres matèries. Per exemple es 

poden fer servir mantes de cànem, 

lli o panells rígids de fibres de fusta 

reciclada. 

Les obres de remodelació 

o de rehabilitació d’un 
habitatge o edifici 
seran més eficaces si 
s’utilitzen materials 
sostenibles. S’entén per 

materials sostenibles 
aquells que per les seves 

característiques precisen 

poc manteniment, són 
reciclables i provenen de 

fonts que en el procés de 

producció han tingut un 

impacte mediambiental 

baix. La utilització 
d’aquest tipus de matèria 

és cabdal per aconseguir 

un parc immobiliari 
sostenible. 
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Materials
sostenibles

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

www.siepandorra.com

ALUMINI PVC MIXTA (Fusta-Alumini)

Les finestres 
més eficients

MÍNIM CONSUM, MÀXIM CONFORT
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L’estanquitat d’aquest element és vital per tal de garantir un consum d’energia responsable. Les dades són imparcials, i ens mostren que els edificis en els que passem un 90% del nostre temps, consumeixen d’un 20% a un 50% dels recursos naturals entre els minerals, l’energia i l’aigua. Així doncs, les façanes han de ser a més de la identitat de la casa la primera barrera contra els elements de tot tipus; cal tenir en compte que l’acústica també és un tipus de contaminació. En aquesta part de l’edifici també s’hi troben altres elements com els balcons o les terrasses, més exposats encara a l’exterior. Així en una rehabilitació o reforma també es pot aprofitar 

per realitzar una intervenció més global, millorant l’estat de l’arrebossat, la pintura de la façana, els balcons i tots aquells relleus que suposen el perfil de l’edifici. Naturalment, la coberta de la construcció mereix una actuació curosa, a causa de l’alta exposició a l’aigua, neu, els canvis de temperatura i el vent. Les recomanacions tècniques aconsellen treballar en la impermeabilització de totes les superfícies, ja que és un dels problemes més difícils de resoldre: les filtracions. És complicat detectar l’origen que poden tenir i una actuació en conjunt permet una garantia superior del resultat global de la reforma o rehabilitació. Si el camí a seguir són les renovables, cal tenir en compte que una d’elles, la solar, té com a elements distintius les plaques fotovoltaiques, i aquestes s’han de col·locar a la façana, a la coberta o la terrassa superior de la construcció. Un cop realitzades les obres, el manteniment de l’edifici i de totes les parts que formen la seva cuirassa, serà el millor aliat per a combatre el pas de l temps i fer un bon ús de les energies renovables.

Una vegada s’ha entès que el camí cap a una edificació sostenible és passar per un 
treball implacable amb els aïllaments i optar per les energies renovables, passarem a 
l’acció i per això les façanes seran un dels primers elements sobre els quals actuar. La 
normativa, encara que pugui patir modificacions, ja preveu un control sobre l’estat del 
parc immobiliari andorrà, mitjançant unes inspeccions periòdiques. Però és millor actuar 
quan comencen a detectar-se el desgast i els desperfectes. La façana conté les parts 
que estèticament també són la carta de presentació de la construcció, per tant a més, 
aquestes connotacions estètiques influeixen també en l’entorn on es troba i en les altres 
construccions del voltant. 
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Façanes i cobertes sostenibles 

La finestra més tèrmica en PVC
AGRUPSA - L'ÚNIC INSTAL·LADOR RECONEGUT PEL FABRICANT

Crta. de la Comella · Polígon Industrial Encorces de Can Nyerro · Nau 2A · AD500 Andorra la Vella · Tels. 827 777 · 325 933 · agrup-

Apaga l’aire condicionat
Finestres
l’aïllament tèrmic perfecte
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Els materials que s’utilitzen per a 
construir finestres són principalment 
tres: el PVC, l’alumini i la fusta. D’ells 
en n’hi ha que són més sostenibles 
que d’altres, però aquesta caracterís-
tica no influeix en el resultat de l’es-
talvi. Així, tot i que la fusta és conside-
ra un material més sostenible que els 
altres dos, el PVC provoca un estalvi 
d’un 50% superior comparat amb 
l’alumini i un 15% per sobre de la fus-
ta. Els mecanismes dels tancaments 
també tenen a veure i molt, amb l’ac-
tuació d’aquestes barreres en quant 
calor/fred contenent i quan en gua-
nyen i perden de i cap a l’exterior. 

De tipus de mecanismes de tanca-
ment n’hi ha diversos: corredissa, 
practicable o abatible, batent, oscilo-

batent, osciloparal·lela i combinada. 
No tots els tipus són els més indicats 
per a qualsevol tipus d’espai, doncs 
caldrà tenir en compte totes i cadas-
cuna de les característiques, en fun-
ció de la finalitat que es busca amb la 
col·locació. 

No hem de perdre de vista el tema de 
la contaminació acústica. Aquesta, 
també es pot pal·liar amb la instal·-
lació de les portes i les finestres cor-
rectes per a l’edificació que s’estigui 
tractant o remodelant. Els vidres, el 
gruix i la separació de cada cap, en el 
cas que siguin dobles, també té inci-
dència en el grau d’estanqueïtat que 
pugui assolir el tancament. Aquest 
serà doncs un altre dels aspectes a 
tenir en compte.
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Tancaments 
hermètics 
L’elecció de finestres en una reforma és sens dubte un dels punts 
crítics per a que aquesta sigui un èxit. Un objectiu assolit, sobre-
tot, en matèria de consum energètic. El Pla Renova 2017 compta 
amb punts molt atractius pel que fa a les ajudes concedides en el 
cas de la substitució dels tancaments d’una edificació, perquè en 
el cas que la reforma sigui més generalitzada, l’ajut s’incremen-
ta. Un cop decidit aquest extrem, s’ha de tenir en compte que 
les portes i les finestres d’una llar són els elements que faciliten 
llum i frescor a les estances. Les barreres que regulen la tempera-
tura de forma natural, sense la intervenció d’aparells d’aire con-
dicionat o calefaccions. Per totes aquestes raons els materials, 
els tancaments i el que és potser més important els vidres que 
s’instal·laran, són els paràmetres que faran que sigui una reforma 
sostenible i respectuosa amb el medi i les persones que l’ocupa-
ran. 

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%.



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

ESPECIALISTES EN FAÇANES SATE

FAÇANES SATE A LA PLAÇA COPRÍNCEPS D’ESCALDES-ENGORDANY
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El Pla Nacional de Residus va ser aprovat pel Govern l’any 2001 i és l’eina que l’executiu té per gestionar la política sobre residus fins a l’any 2020. Des d’aleshores han anat sorgint diferents iniciatives des del Govern, per tal de poder arribar a l’objectiu marcat, del 50% de la recollida selectiva de residus a la data límit del pla. Com establia el redactat inicial del text, el pla s’havia de revisar cada 5 anys a fi d’ajustar les mesures que s’anessin aplicant a diferents nivells. Aquest any 2017 s’inicia el darrer període d’aquest Pla Nacional de Residus i l’executiu ha engegat altres accions amb l’objectiu de continuar incrementant el volum de residus recollits a tots els nivells. Segons dades facilitades pel Govern, actualment el Principat se situa per sobre de la mitjana europea en matèria de recollida i està entre els països capdavanters. Aquest nou període s’inicia amb diferents iniciatives que impliquen a sectors de la societat com ara el comercial. També s’han presentat les deixalleries mòbils, situades en cadascuna de les set parròquies per a l’ús de la població en general. Amb aquestes i altres mesures implantades a tots els nivells des de la seva creació, la tasca realitzada amb el PNR des de l’executiu pretén activar a tota la societat i implicar-la en la gestió dels residus que produeix tota la població del país.
A gran o petita escala la majoria de les accions que es realitzen sigui a casa, a la feina, a l’escola o en activitats de lleure, són sensibles de crear de manera directa o indirecta tot un seguit de deixalles d’origen divers i que en alguns casos s’han de tractar de manera específica. La recollida, emmagatzematge i destrucció de les mateixes és una responsabilitat col·lectiva.

AMB EL 50% 
a l’horitzó

Pla Nacional de Residus
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Sigui 
quin sigui
el teu residu...

Servei per a empreses 
i particulars.

gestionem la seva recollida 
i reciclatge.

Buidem 
i desmantellem

locals.

Lloguer 
i recollida
de sacs 
de runa.

Comprem
ferralla

i metalls.

Recollim 
i gestionem 

qualsevol residu.

info@homedelsac.ad | T. (+376) 72 22 92 | homedelsac.ad
Av. d'Enclar, 58 - Santa Coloma | AD500 - Andorra La Vella

FÓRMULA PROFESSIONAL D’ALTA TECNOLOGIA DISSENYADA 
PER NETEJAR EL CIRCUIT DE COMBUSTIBLE DES DEL DIPÒSIT 
A L’ESCAPAMENT
PER NETEJAR EL CIRCUIT DE COMBUSTIBLE DES DEL DIPÒSIT 

Neteja de motors des del dipòsit fi ns al tub d’escapament.

La seva fórmula molt concentrada fa que dissolgui les 
acumulacions d’aigua, vernís i carbó, eliminant de forma 
segura els contaminats a través del procés de combustió.

Els benefi cis són immillorables, neteja els injectors 
de combustible i carburadors, neteja les vàlvules 
d’admissió, els cilindres i els pistons, les càmeres de 
combustió i els sistemes d’escapament catalítics, 
optimitza la combustió, redueix les emissions, 
facilita l’arrencada en fred, redueix el consum del 
combustible, millora el rendiment, redueix el 
manteniment i les avaries costoses, lubrifi ca 
cilindres, vàlvules i volanderes.

Es pot utilitzar en tots els sistemes de 
combustió, gasolina o dièsel.
Dissenyat especialment per al sector de 
l’automoció. 
Excel·lent per totes les aplicacions en 
el sector naval, inclosos motors de dos 
temps.

Worx és 100% 
biodegradable i pot ser 
rebutjat al sòl, el mar i 
els rius sense perjudicar 
l’ecosistema.

La fórmula composta de partícules 
microscòpiques 100% d’ingredients 
actius, atrapen les impureses i 
fan que al contactar amb l’aigua 
s’eliminin a l’instant i amb molta 
facilitat, per exemple, el greix 
industrial, tinta d’impressions, 
carbó, olis, pols de frens, taques de 
fusta, resines, colorants, estalzí, ...
El producte té una caducitat 
il·limitada, no es congela, no es 
desfà, no es separa i no perd les 
propietats. 

Pot ser utilitzat com a sabó corporal i inclús com a sabó 
dels cabells, sense ser perjudicial, ja que respecta el 

PH de la pell i els seus olis naturals.  Manté la pell 
hidratada i sense necessitat d’utilitzar cremes 

protectores i hidratants
Elimina les olors desagradables produïdes 

pel contacte amb gasos, combustibles, 
animals, residus, i aliments.

Per a treballadors d’àrees 
industrials, del sector de 

l’automoció, agrícoles, 
hospitals, serveis 

d’emergència, 
mineria, gestió 

de deixalles, 
impremtes, 

petroli... 

La moderna composició química és 100% inocua per al medi ambient, i respecta la fauna i la vegetació

És biodegradable, no té fosfats, clorats, amoníacs ni dissolvents. No càustic, no infl amable i anticorrosiu

És molt fàcil d’utilitzar, penetra i s’asseca molt ràpidament, motiu pel qual redueix la mà d’obra.

Dissenyat especialment per l’ús en tallers mecànics, rentat de plataformes petrolieres, equipaments fusters, 
maquinària, motors, pintura rovellada, instal·lacions agrícoles... 

LA SOLUCIÓ DE NETEJA TÈCNICAMENT MÉS AVANÇADA DEL MERCAT 
SENSE COMPROMETRE LA SEGURETAT O EL MEDI AMBIENT

SURFISOL 315 RTU
SURFACTANT MOLT POTENT, IDEAL PER A LA NETEJA 
D’ESTALZÍ, OLIS, GREIXOS, CARBÓ, ...

100 % BIODEGRADABLE   

NO DEIXA CAP RESIDU 
A LA CAPA D’OZÓ

NI GUANTS  NI  
MASCARETES 

SENSE CLORS NI FOSFATS

NO IRRITA LA PELL

REGISTRE NSF ALIMENTARI 

100% BIODEGRADABLE
SEGUR PEL MEDI 
AMBIENT
 I PER L’USUARI
RESPECTA 
EL PH DE LA PELL
NO CONTAMINA L’AIGUA

EL NETEJADOR DE MANS ORGÀNIC I 
NATURAL MÉS EFICAÇ DEL MERCAT

ALL NATURAL 
HAND CLEANER

WORX PRODUCTE DE NETEJA 
PER L’ÚS EN MANS, COS I CABELL

Neteja de motors des del dipòsit fi ns al tub d’escapament.

La seva fórmula molt concentrada fa que dissolgui les 
acumulacions d’aigua, vernís i carbó, eliminant de forma 
segura els contaminats a través del procés de combustió.

Els benefi cis són immillorables, neteja els injectors 
de combustible i carburadors, neteja les vàlvules 
d’admissió, els cilindres i els pistons, les càmeres de 
combustió i els sistemes d’escapament catalítics, 
optimitza la combustió, redueix les emissions, 
facilita l’arrencada en fred, redueix el consum del 
combustible, millora el rendiment, redueix el 
manteniment i les avaries costoses, lubrifi ca 
cilindres, vàlvules i volanderes.

Es pot utilitzar en tots els sistemes de 
combustió, gasolina o dièsel.
Dissenyat especialment per al sector de 
l’automoció. 
Excel·lent per totes les aplicacions en 
el sector naval, inclosos motors de dos 
temps.SENSE ALCOHOL 

NI METANOL 

SENSE DISSOLVENTS 
NOCIUS

REDUEIX SOROLLS I 
EMISSIONS PERJUDICIALS

QMI FUEL 
TREATMENT
TRACTAMENT PER A COMBUSTIBLES

REGISTRE NSF ALIMENTARI 

T 74 20 20
SANT JULIÀ DE LÒRIA // ANDORRA LA VELLA // ENCAMP

comercial@ferreteriaprincipat.com

En el decret de Govern que qualifica als grans magatzems 
i els supermercats com a productors singulars de residus 
s’ha tingut en compte el fet que aquests locals comercials 
són els principals generadors de deixalles d’origen orgànic, 
com ara els aliments. Precisament ells seran un dels 
principals proveïdors d’aquest tipus de residu a la nova 
empresa encarregada de la recollida i gestió. Es tracta 
d’una societat que tindrà com a objectiu la recollida de 
gairebé un 10% de la matèria orgànica que es pot arribar 

a generar a Andorra. Aquesta es generaria entre 8 centres 
comercials de grans dimensions, obligats pel decret a fer 
aquesta recollida, a més de 21 hotels i 17 restaurants que 
han decidit participar en el PNR de manera voluntària.

La Planta de Compostatge de Benavarre serà el lloc 
on s’exporti el residu orgànic, que retornarà a Andorra 
en forma de compost que s’aprofitarà als jardins del 
Principat.

Entre els residus generats per les grans superfícies hi ha l’orgànic, un residu que la població pot 
reaprofitar en la totalitat com a element per adobar els jardins. 

Aprofitament de l’orgànic   
PLA NACIONAL DE RESIDUS 2017-2020  
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C. del Tremat, 4
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Tel. 834 428 · Fax 834 427
Adelino mòb. 328 027
artidecoracio@andorra.ad

Per les seves característiques i el seu funcionament, aquests establiments comercials tenen un paper molt important en la generació de residus i deixalles. Aquí és on es fa la major part de les compres diàries de la població del país; unes compres que en la major part tenen el mateix final: les escombraries. A banda de l’orgànic, les restes que generem diàriament tenen l’origen en la compra que hem fet al súper.

Els empresaris i les societats responsables d’aquests centres comercials importants tenen la responsabilitat d’executar i acatar aquest decret, per la qual cosa hauran d’implantar tot un seguit de canvis estructurals i de personal importants.
Entre altres, hauran de preveure un espai destinat a l’emmagatzematge exclusiu de les deixalles. Disposar també de contenidors de residus diferenciats per a cada tipus (paper o cartró, vidre, orgànic, plàstic…). També tindran com a responsabilitat emprendre les accions pertinents per tal de tenir un personal qualificat i format per a la gestió dels residus que genera i afavorir la prevenció per tal de minimitzar la producció dels mateixos.

Finalment, les grans superfícies hauran de trametre a l’executiu la informació sobre aquest treball de recollida selectiva de residus.
A més d’aquest decret, el Govern ha aprovat un conveni de col·laboració amb els establiments comercials en matèria de prevenció i de reciclatge. Aquest conveni, entre altres, preveu la creació d’un distintiu ambiental. Aquest, es donarà a aquells establiments que assoleixen una qualificació de 12 punts, d’una escala que valorarà l’actitud que com a comerç té davant tot un seguit d’aspectes entorn als residus i la gestió dels mateixos. Així, accions com ara afavorir el no malbaratament dels aliments, procurar una producció nul·la o mínima d’envasos, el no afavorir l’ús de les bosses de plàstic i reduir-ne el consum, utilitzar vidre retornable, reduir el paper i en definitiva fomentar el reciclatge. Tots aquests i d’altres serien els punts que donarien o traurien punts als comerços a l’hora d’optar a lluir aquesta insígnia que els distingiria com a un comerç conscient de la importància d’una bona gestió dels residus. 

Col·laboració 
amb el comerç 

En un decret aprovat pel Govern d’Andorra, s’ha declarat als grans magatzems 
i els grans supermercats productors singulars de residus d’envasos, de 
vidre, de paper i cartró i de matèria orgànica. Aquesta declaració per part 
de l’executiu respon a la necessitat que hi havia d’implicar més directament 
a les grans superfícies en la posada en pràctica del Pla Nacional de Residus; 
un pla que implica a tots els sectors de la societat.
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Des del Ministeri s’ha explicat que aquests vehicles 
donaran resposta a la necessitat que hi ha de facilitar 
la recollida de residus domèstics com ara tòners, 
bombetes, fluorescents o radiografies, entre altres. 
D’aquesta manera es facilita al ciutadà la separació que 
fins ara venia realitzant de les deixalles. A més de paper 
o cartró, les orgàniques, el plàstic i el vidre, encara hi 
havia la mancança de poder recollir d’altres residus com 
els enumerats i que en cap cas s’havien de llençar al 
contenidor de brossa comú. Algunes d’aquestes restes 
són materials altament nocius, en el cas que arribin 
a la natura i contenen producte en alguns casos molt 
contaminants.

La iniciativa fruit del Pla Nacional de Residus, també 
implica a les set corporacions comunals. De fet des 
d’aquesta institució es considera que les deixalleries 
mòbils són fruit del treball transversal, amb l’objectiu 
d’afavorir encara més la recollida selectiva de residus 

entre la població de les set parròquies. Els vehicles 
complementaran la xarxa estesa per tot el país, formada 
per les deixalleries i les minideixalleries, i que formen 
tot un entramat per tal de poder fer una selecció el més 
acurada i efectiva possible. L’executiu també ha lliurat una 
vuitena deixalleria mòbil per a poder cobrir amb aquest 
vehicle el Pas de la Casa.

La gestió d’aquest equipament mòbil serà competència 
dels comuns d’Andorra. Les set corporacions locals del 
país ja tenen a l’agenda la gestió dels contenidors de tria 
selectiva, la recollida de residus, a més de les deixalleries 
i les minideixalleries.

Deixalleries mòbils
PLA NACIONAL DE RESIDUS 2017-2020  

Les vuit deixalleries mòbils que el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha 
distribuït a totes les parròquies, tenen per objectiu posar a disposició dels ciutadans una eina de 
recollida de residus pràctica i eficient.

PLA NACIONAL DE RESIDUS 2017-2020

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

Contenidors i sacs per als residus de la construcció



L’empresa contractada per a realit-
zar l’enderroc de l’edifici de l’antiga 
caserna de Bombers, T.P. Unitas, te 
la màxima puntuació concedida en 
matèria de gestió de residus; el que 
situa a Andorra en el mapa mundial 
d’aquest sector, el de la sosteni-
bilitat i la gestió responsable dels 
materials que es descarten en una 
obra. 

LEED (acrònim de Leadership in 
Energy & Environmental Design), és 

un sistema de certificació d’edificis 
sostenibles desenvolupat pel Con-
sell de la Construcció verda dels 
Estats Units, un organisme de sol-
vència i criteri reconeguts. El LEED, 
es compon d’un conjunt de normes 
sobre la utilització d’estratègies en-
caminades a la gestió sostenible en 
edificis de tot tipus. 

En la llavor del projecte ja s’inclo-
uen aspectes que fins ara no es te-
nien en compte en una obra, fos de 
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>> Els paràmetres 
que ara s’observen, 
són els relacionats 

amb l’eficiència 
energètica i, 

per tant, amb 
la utilització 

d’Energies 
Renovables en la 

construcció

Des de la seva llavor, és a dir, des del primer desmunt, l’edifici  
The Cloud serà un projecte sostenible. Els responsables 
d’aquest projecte ambiciós volen que tot el que es recordi 
del procés tinguin a veure amb missatges positius de 
conscienciació social i conducta responsable amb l’entorn. 
Doncs la veritat és que ho estan aconseguint.

TEXT: REDACCIÓ

GESTIÓ DE RESIDUS

El primer pas, 
sostenible 



«el control en el consum de l’ aigua, ambient interior sa, que la 
distribució de la parcel·la es faci de manera que es respecti al màxim 
l’entorn natural i la selecció dels materials també sigui respectuosa 
amb els que poden començar a ser més escassos. 
Tambè es valora la utilització de materials reciclats»

nova construcció o de remodelació 
i rehabilitació. Aquests paràmetres 
que ara s’observen, són els relaci-
onats amb l’eficiència energètica i, 
per tant, amb la utilització d’Energi-
es Renovables en la construcció. 

Alguns dels punts que ha de tenir en 
compte el projecte és el control en el 
consum de l’aigua, ambient interior 
sa, que la distribució de la parcel·la 
es faci de manera que es respecti al 
màxim l’entorn natural i la selecció 
dels materials també sigui respectu-

osa amb els que poden començar a 
ser més escassos. 

En aquest senti, es valora la utilit-
zació de materials reciclats. El punt 
que fa referència a l’enderroc de 
l’antic edifici per assentar les bases 
del nou, és el que va fer als respon-
sables de The Cloud escollir a T.P. 
Unitas per a realitzar aquesta tasca.

Cal tenir en compte que les certifica-
cions com aquesta no són d’obtenció 
obligatòria, sino voluntària. 

www.unitas.ad

Més de 30 anys amb la millor tecnologia



PRODUCTES EXCLUSIUS A PERFUMERIA JÚLIA A ANDORRA

ewsN TRACTAMENTS I COSMÈTICA JÚLIA

en cosmèticales últimesfragàncies

unisex

femenines

masculines

novetats
1

1

2

2

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

3

       BOUCHERON
Iris   
La nova col·lecció de fragàncies de Boucheron 
s’endinsa en les memòries dels buscadors de 
gemmes, que van forjar l’esperit de la Maison 
amb els seus viatges, portant de tots els racons 
del món una gran quantitat d'imatges, de llums, 
de paisatges, de troballes sorprenents i d'olors.

Iris de Syracuse és un Perfum vibrant i elegant, 
inspirat en les terres assolellades i escarpades 
de Sicília, a Itàlia. El seu potencial es basa en 
una flor delicada i resistent que li dona un toc 
genuí al perfum.

       A. PARMA
Arancia di Capri
Blu Mediterraneo és una línia de set 
fragàncies que evoquen l'energia, el Sol i els 
colors del Mediterrani italià. Etapes ideals 
d'un recorregut sensorial ambientat en un 
escenari natural inigualable, lloc de trobada 
entre mite, art i cultura. 

Arancia di Capri, una fragància relaxant, 
lluminosa i càlida, gràcies a la combinació 
dels olis essencials de taronja, mandarina i 
llimona.

       PENHALIGON'S
Savoy Steam
Savoy Steam dona vida a l’ambient dels 
Banys turcs de Londres que es trobaven 
porta amb porta amb la barberia 
Penhaligon’s al carrer Jermyn Street. Com 
un retorn als orígens de la Maison de Perfum 
anglesa. 

      MAEGE
Sèrum Haute Concentration
El Sèrum Haute Concentration 
de Maege constitueix una 
revolució en l’encapsulació 
d’actius i un descobriment únic, la 
poderosa molècula SDKP, capaç 
de regenerar i activar tots els 
mecanismes de la pell, per una 
acció global antiedat. Aquest 
sèrum antienvelliment ofereix 
una pell més llisa, fina, densa i 
visiblement més jove des de les 
primeres aplicacions.

       JÚLIA
Detox Bubble Mask
Gaudeixi d’aquesta mascareta 
detoxificant i oxigenant.
Un plaer sensorial que assegura una 
neteja profunda, tanca els porus, 
refresca i il·lumina.

       LA PRAIRIE
White caviar illuminating Pearl infusion
La fórmula exclusiva d’aquest sèrum combat els tres tipus 
de canvis de coloració de la pell provocats per l’edat i la 
contaminació: les taques, les vermellors i el to grisenc de 
la pell, retornant la lluminositat al cutis.

      COLBERT
Illumino Face Oil
Un oli facial que suavitza el cutis 
de manera instantània millorant 
el to de la pell, la textura i la 
lluminositat.

      APOTCARE
Sèrum midnight in Paris
Un sèrum lleuger i de ràpida absorció, en forma de concentrat 
botànic que incorpora olis essencials i vitamina E per recuperar 
la salut de la pell (fins i tot la més sensible) durant la nit.
El resultat és una pell més suau i radiant pel matí.

       VALMONT
Just Time Perfection.
Un tractament antienvelliment fonamental creat 
per Valmont que alia el millor de la tecnologia 
antienvelliment i dels pigments efecte «no-make 
up» en un sol gest.
Un veritable aliat de protecció amb un nou SPF 30.
Un producte enginyós, tot en un, per a dones que 
viuen a mil per hora.

      MONA DI ORIO
Ambre
La Maison Mona di Orio es defineix per la 
creació de fragàncies poc convencionals, 
alineant el clarobscur olfactiu amb la 
riquesa de l'edat daurada de la perfumeria. 

Els perfums de la Maison floreixen sobre la 
pell que revela una relació harmoniosa de 
llum, art i natura.
AMBRE, de la col·lecció Les Nombres d’Or 
de Mona di Orio és rica, resinosa i càlida. 
Transmet la sensació d’una pedra d’ambre 
que es fon a la calor del Sol sobre la pell.
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Persefone
Metal  andorrà 

cara al món

Només cal fer un cop d’ull a la pàgina de Facebook de Persefone, per 
veure que tenen seguidors als quatre racons del món. L’estil de música 
que defensen no és dels més populars. El so del Metal, dur i contun-
dent és la base de les seves composicions interpretades de manera 
impecable pels músics de la banda i unes lletres interpretades amb 
força pel seu cantant.  El Mou, teclat i veu dels Persefone, ens ha con-
testat algunes preguntes sobre la gira i el seu nou treball.

Quines sensacions us produeix 
el fet d’haver tancat una 
sisena gira, en aquesta ocasió 
per Europa? 

Sempre és estrany sortir de 
casa i que hi hagi gent que vin-
guí a veure’t.  Som una banda 
que portem 15 anys batallant 
per fer-nos un espai en l’escena 
del “Metal”  a nivell internaci-
onal, que no és fàcil, i ara que 
hem sortit a Europa com a caps 
de cartell, hem aprés molt.  
Per part dels fans, hem tingut 

amor, afecte, paraules d’alè, 
ganes de continuar treballant, 
experiències inoblidables… De 
tot. És increïble com en disset 
dies hem pogut condensar tan-
tes converses d’una profunditat 
difícil de relatar. Estrictament 
parlant de la resposta dels fans 
en el concert, és extraordinari 
veure la reacció de quan ets 
una banda telonera a cap de 
cartell. Venent a veure’t a tu i 
per tant, canten, salten, escol-
ten… és molt emocionant.

Que els somnis és fan realitat, és potser una afirmació que 
pocs s’atrevirien a afirmar amb rotunditat. Però L’Art de 
Viure sap d’almenys 6 persones que han complert bona part 
d’aquelles il·lusions infantils que ens venen al cap quan 
som uns nens o uns adolescents. Aquests somnis podrien 
ser per exemple,  tenir un grup de música i estar durant 
uns dies recorren Europa tocant les teves cançons i veiem 
com el públic és torna boig i et segueix una vegada i una 
altra... Doncs a Andorra, encara que a algú li sorprengui, 
tenim un grup que fora d’aquí omple sales d’un públic 
fidel i entregat. Son els Persefone i juntament amb 
Hysteriofunk, donen testimoni de l’altíssima qualitat 
dels músics andorrans. Totes dues bandes pertanyen a 
generacions semblants i tenen passats creuats. Persefone 
acaba de tornar de la seva sisena gira en la que ha 
presentat el  cinquè treball al públic europeu. Aathma, 
també és va presentar en un conegut establiment del 
Principat abans que el grup és fés a la carretera. Ara ja 
a casa de nou, Miguel Espinosa, conegut en els cercles 
musicals com a “Mou”, ha explicat a L’Art de Viure, 
amb quines sensacions han tornat d’aquesta gira.

TEXT: SÍLVIA MESTRE  ·  FOTOS: KATHRIN HIRZEL · BOB GEILINGS · JEROEN GEST
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I a més d’emocionant, us 
sorpren encara el fet d’atraure 
a públic fora de casa? 

Jo diria que portem 15 anys 
treballant a diari per a que 
això succeeixi. És cert que els 
primers anys no sabíem tant 
com funcionava tot, però a dia 
d’avui hem après molt millor 
com fer, quan, com invertir… 
És com qualsevol altra empre-
sa. Persefone és una banda que 
està convertint el seu nom en 
una marca, i estem tractant de 
fer-la coneguda a nivell mun-
dial. L’avanç és lent, però és 
segur. L’altre punt important, 

si no el que més, és la filosofia 
com a banda: Si fem bons àl-
bums, arribarà un moment en 
que l’escena musical se’n farà 
ressò i podrem tenir el nostre 
spot.

En aquest tour heu presentat 
el vostre darrer treball: 
Aathma. Cap a on heu conduït 
els temes en aquesta ocasió?

Hem volgut continuar amb una 
temàtica enterament espiri-
tual. En el Spiritual Migration 
vam prendre aquest camí i ens 
va agradar molt el resultat. Es 

tractava de fer quelcom més a 
part de la música. Volíem envi-
ar un missatge positiu, d’espe-
rança, que finalment va deixar 
empremta. No van ser pocs els 
missatges de gent dient-nos que 
les nostres lletres i música els 
havien ajudat a tirar endavant, 
o simplement a voler continuar 
vivint. És una gran responsa-
bilitat. En aquest àlbum par-
lem de l’evolució de l’ànima, de 
com un ésser humà passa d’un 
moment de gaire bé completa 
inconsciència del transfons del 
seu propi ésser, a convertir-se 
en un ésser conscient.

El grup Persefone el completen 
a més del Mou, els guitarristes 
Carlos Lozano i Filipe Baldaia, 
el cantant Marc Martins, el baix 
del Toni Mestre i la bateria del 
Sergi “Bobby” Verdaguer. An-
glaterra i Eslovenia son dos paï-
sos on tenent previstes actuaci-
ons els propers mesos, així com 
a Romania on seran cap de car-
tell. Els Persefone continuaran 
així pujant a un escenari o en-
trant en un estudi de gravació 
mentre creguin que els somnis 
no només cal somiar-los, si no 
que cal fer-los realitat. “Portem 15 anys treballant per 

a tenir un lloc en l’escena del metal
 a nivell internacional.”
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L’Andorra Land Art, conté mig centenar 
d’obres d’artistes originaries d’onze països 
diferents. Es poden visitar pels diferents 
punts previstos del país, com ara els Mira-
dors, el Camí dels Drets Humans, la Fàbri-
ca de Llana i la Zona Ras. 

Durant tres mesos es podran gaudir les diferents obres que formen la present edició 
de l’Andorra Land Art; una biennal andorrana que arriba a la seva segona edició 
acompanyada d’un important ressò als mitjans de comunicació. Aquesta mostra permet 
donar a conèixer diferents punts de la geografia del país al temps que és contemplen 
diferents obres d’artistes d’arreu del mon. En aquesta edició, a més, s’inclou en aquest 
itinerari artístic la Fàbrica de la Llana; un edifici de la parròquia d’Escaldes-Engordany, 
recuperat per aquesta exposició.   

ANDORRA LAND ART

La nostra bienal
> MARC SELLARÈS 
(CAT)
Som. Tartera de 
Carroi

ANDORRA
EUDALD ALABAU 
SELVA (CAT)

Un Dibuix en un Prat. 
Antic abocador.
Ctra. la Rabassa, 
Juberri

>> 

IRENE ANTON (GER) · Intervention Invading
Network-Net No. 52 · Camí Ral

MONSIEUR TÉREZ (FRA) · Memòria d’un 
Arbre · Rec del Solà

>> 

La llavor d’aquesta mostra d’art, s’ha de buscar 
lluny d’aquí, als Estats Units, en un moviment 
sorgit als anys 60 del segle passat. Aquesta 
corrent pretén donar valor al medi natural mit-
jançant obres artístiques, tot respectant per 
descomptat els elements naturals. 

A Andorra l’impulsor d’aquest moviment i res-
ponsable de la seva materialització és Pere Mo-
les, L’Art de Viure ha pogut parlar amb ell.

TEXT: REDACCIÓ  ·  FOTOS: ANDORRA LAND ART
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Quines son les sensacions que us està trans-
meten aquesta segona edició del Land Art?

Ja abans de la inauguració del certamen se’n es-
tava parlant, sobretot a les xarxes socials. També 
a nivell dels mitjans de comunicació el Land Art 
ha despertat interès i se’n està parlant força, el 
que és molt positiu per nosaltres. 

Hi ha diferències entre la primera Land Art i 
la del 2017?

En aquesta ocasió s’ha decidit celebrar l’Andorra 
Land Art a la Primavera en comptes de la tardor 
i a més s’allargarà durant tres mesos. La filosofia 
inicial es manté amb la voluntat de amb l’ art com 
a vehicle posar en valor l’entorn natural del país. 
Les cinquanta obres que participen aquest any, 
és poden veure en 4 marcs diferents, dels que 
destacaríem la Fàbrica de la Llana; escenari de 
les escultures de  “Els esquiladors” de Toni Cruz. 
Moles, però, matisa que aquest edifici històric el 
que aporta és un plus a la resta de l’exhibició.  Pel 
que fa a la construcció el comissari ha assenyalat 
que la seva recuperació ha estat també tota una 
experiència:

“Andorra Land Art destaca i difont 
l’essència d’Andorra que es troba a les 
seves muntanyes”

REUNIÓ DE PAPAIA (AND) · Prismàtics Mirador del Roc del Quer

> EMMA REGADA (AND) Llitgam Camí de la Polguera
>> DANI TORRES (AND) · Mirador Cardinal · Bordes de Mereig

TITO FARRÉ 
(AND) · SiT 
· Camí de la 
Polguera

JORDI 
SOLÉ (AND)

Periscopi
La Polguera

> 
>>

 



S’ha de tenir en compte que aquest edifici portava 
100 anys tancat i moltes persones que han vingut 
a veure l’exposició han descobert aquest edifici 
que originàriament era una fàbrica de llana. De fet 
molts veïns del costat ni tants sols sabien que vivi-
en al costat d’una construcció tant emblemàtica.

Pel que fa al mon de l’art al país i com a perso-
na vinculada, quina opinió teniu al respecte?

Està molt desangelat. Considero que no és trac-
ta convenientment aquest àmbit de la societat. A 
d’altres països als artistes se’ls té més ben con-
siderats que aquí. Entre els autors que mostren 
obres al Andorra Land Art, n’hi ha que és la prime-
ra vegada que exposen. Crec que ha d’haver-hi un 
canvi de mentalitat en les mateixes institucions en 
la seva rel·lació amb l’art. 

En la conversa amb la Revista, Moles recorda que en un inici el pro-
jecte que tenia en ment per aquesta edició de la biennal andorrana 
encara era més ambiciosa, amb més obres, espais i autors. Tot i 
això la recuperació de la Fàbrica de la Llana té un valor molt im-
portant al igual que tot l’Andorra Land Art. Aquest interés no és 
limita a l’art, sinó que va més enllà, a l’educació per exemple, o la 
conscienciació medi ambiental.

Cal tenir en compte que una actuació d’aquest tipus no és pen-
jar un quadre en una paret, l’Andorra Land Art destaca 
i difont l’essència d’Andorra que es troba a les seves 
muntanyes i utilitza un dels llenguatges més 
primaris de l’home: les arts plàstiques. 
Pere Moles recorda que la mostra té un alt 
contingut educatiu, a més de ser d’accés 
summament fàcil; sense horaris, gratuït, 
per tant no hi ha excusa per gaudir de la 
natura de la ma de l’art. 

“donar valor al medi natural 
mitjançant obres artístiques, tot 
respectant els elements 
naturals”

PERE MOLES (AND) · I Want You For Culture

EUDALD ALABAU (CAT) · Rodaments

> MARILÈNE 
OLIVER (UK)
Dervish

>> FABRIZIO 
CORNELLI 
(ITA)
Sognatrice-
Maho

> BOB
 BUDD (UK)
Sheep 
Spectacles

>> JOHN 
DAVIES (UK) 
Seated Girl 
and Standing 
Man

REUNIÓ DE PAPAIA (AND) · Inventa el Teu Camí 
Túnel dels dos Valires Camí Ral
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Màgia a la Fàbrica de la Llana
En comptades ocasions un artista aconsegueix fer-se amb l’espai en el qual exposa; difícilment el fa 
seu. Però quan això passa, vol dir que ha succeït quelcom que va més enllà de l’acció d’exposar un 
material. En aquest cas les escultures del Toni Cruz exhibides a la Fàbrica de la Llana d’Escaldes-
Engordany, dins del circuït del Land Art d’enguany, s’han apropiat de l’entorn i l’han integrat a la 
seva activitat. Les escultures de Cruz son la mostra estrella d’un Land Art que exhibeix l’art que neix 
als tallers dels artistes andorrans que com Cruz fan art d’aquí i aquí.

TEXT: REDACCIÓ  ·  FOTOS: ÔSCAR LLAURADÓ

LAND ART – TONI CRUZ – ELS ESQUILADORS

L’escultor Toni Cruz no ha dubtat en endinsar-se en totes les 
fases de l’activitat que duen a terme els esquiladors del país, 
que de manera simbòlica mantenen encara activa aquesta 
activitat encara que no de manera comercial. 

Com ha explicat a L’Art de Viure Cruz, les ovelles necessiten 
que periòdicament se’ls hi esquili la llana del seu cos per 
motius pràctics i de salut. Aquest escultor andorrà, ha fet 
de l’escultura la seva via d’expressió artística, encara que 
ha transitat per altres tècniques abans d’assentar-se en 
aquesta. Després d’una aturada, amb visos introspectius 
que ara han donat els seus fruits, Cruz mostra a l’exposició 
“Els Esquiladors” una trentena de figures que reprodueixen 
la funció dels ramaders en el moment de retirar la llana del 
cos dels animals. 

La instal·lació de la fàbrica s’ha de veure però també sentir, ja 
que tant l’obra de Cruz com l’entorn en la qual està ubicada 
son un passadís temporal que condueix l’espectador a 
una altra època. Les escultures, buides per dins, i amb 
una pell feta d’anelles d’acer corten donen la sensació que 
és mouran en qualsevol moment. Les peces en solitari o 
per parelles reprodueixen l’activitat dels  esquiladors, en 

diferents moments del procés. Així també destaquen les 
escultures dels observadors de l’esquilada, que amb una 
aparença imponent controlen tot el que succeeix sota la 
seva mirada metàl·lica. 

No hi ha cap dubte en la mestria de Cruz per copsar el cos 
d’un animal. Ens tenia acostumats a les bèsties de granja, 
però en aquesta ocasió ha completat el seu treball amb les 
figures humanes que en aquesta exposició donen vida als 
homes i dones d’Andorra i del Pirineu que s’ocupaven dels 
seus ramats anys enrere. 

La sala on estan exposades a la Fàbrica de la Llana a 
Escaldes-Engordany és el millor escenari que podria oferir 
el país a un treball de l’escultor que, tot i estar realitzat en 
metall, transmet moviment, vitalitat, en resum vida. Visitar 
“Els Esquiladors” és una experiència conjunta d’observació 
d’una obra i d’admiració d’un entorn recuperat, que conté 
una part de la història d’Andorra. A més la seva inclusió dins 
el circuït del Land Art comissariat per Pere Moles, afegeix 
a l’edició de enguany una nova dimensió a aquesta biennal 
d’art andorrana. 



167l’adv

Amb la trista actualitat dels refugiats sirians cada dia als informatius de tots els mitjans de comunicació, 
la trobada literària transfronterera dels Pirineus que va tenir lloc a finals de maig al Centre Cultural i de 
Congressos Lauredià mostra que la història és cíclica; els conflictes bèl•lics i els règims dictatorials tenen 
conseqüències similars, malgrat que el marc històric sigui diferent. La artista andorrana Samantha Bosque 
enfronta a cada projecte reptes de gran valor tècnic i de contingut, però l’exposició «Vides inacabades» 
del Museu del Tabac a Sant Julià de Lòria va més enllà. En aquesta mostra es traspassa la frontera de l’art 
i Bosque s’apropa a unes persones que han estat en situacions que la majoria no viurem mai. Éssers que 
han viscut al carrer, però que gràcies a l’ajuda de la Fundació Arrels han aconseguit abandonar uns estats 
als que han arribat per diferents raons, però amb un resultat comú: la pèrdua de tot. La col•laboració entre 
Bosque i Arrels dona com a resultat unes obres punyents i honestes.

SAMANTHA BOSQUE

Ningú dormint al carrer

Amb el lema «Ningú dormint al carrer» l’exposició de 
retrats realitzats per Samantha Bosque es converteix en 
testimoni plàstic d’una realitat que molts ignoren. Uns 
perquè estan molt lluny d’aquesta fatídica realitat i al-

tres perquè la incomoditat que 
els provoca es suficientment 
gran, com per optar per obvi-
ar un fet que colpeix a algunes 
persones a diari. Plasmar en 
uns retrats de gran format la 
cara real de persones que han 
viscut al carrer, és el vehicle 
que escull l’artista per posar 
un rostre al problema. 
Un problema contra el qual 
la Fundació Arrels s’enfron-
ta a diari i contra el qual 
lluita posant a l’abast me-
canismes i eines per a què 
aquests ciutadans que 

han sortit de la societat puguin tornar a formar-ne part 
d’una manera digna. Les obres de Bosque, d’un realis-
me colpidor, estan realitzades en blanc i negre. Aquesta 
elecció cromàtica aporta més força als trets de les ca-
res; a les mirades directes i orgulloses dels models. A
questes són persones reals, no producte de la imagina-
ció de Bosque. Els quadres de l’exposició «Vides inaca-
bades» estan acompanyats d’un audiovisual, en què els 
models de la mostra ofereixen un testimoni del pas pel 
carrer.
 La mostra és un exemple de com el món de l’art es pot 
posar al servei de la societat, convertint-se en l’instru-
ment de denúncia més eficaç. En aquest sentit, l’eficièn-
cia de l’obra de Samantha Bosque és evident. L’artista 
ha utilitzat totes les eines al seu abast per a transmetre 
als visitants del Museu del Tabac una visió clara i real 
d’aquells rostres que un dia van seure al carrer; uns ros-
tres que molts evitaven mirar. 
Ara aquestes cares «incòmodes» miren directament a 
l’espectador; des de la mateixa alçada.

Obres mirall d’una 
realitat incòmoda, 
per a bona part de la 
societat



168 l’adv

El nom de Ramon Rossell Serra, no diu gran cosa per si sol, però si diem Mossèn Ramon 
de Canillo, molt pocs quedaran a la ignorància i a la majoria li vindran al cap una o moltes 
experiències compartides amb aquest capellà originari d’Urgell. Nascut a Bellcaire i 
destinat a la parròquia de Canillo pel Bisbat d’Urgell, va ser el motor que va donar vida 
a una de les iniciatives socials més importants i amb més trajectòria del país: Aina. A 
més de la seva professió/vocació al capdavant de la rectoria de Canillo, Mossèn Ramon 
és una de les firmes que els diaris i revistes del país han publicat en nombroses ocasions. 
Els seus escrits oferint el seu punt de vista sobre qualsevol tema que afecta a la societat 
andorrana, és llegeixen amb interès ja que estan elaborats des de la honestedat més clara 
i l’experiència coneixedora del país des de fa mig segle.

TEXT: SÍLVIA MESTRE · IL·LUSTRACIÓ: CECÍLIA SANTAÑES del llibre “El secret de la vaca Bruna” ·  FOTOS: AINA

El Mossèn 
d’Aina
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Un altre pilar d’Aina que ha recordat Mossèn Ramon a L’ADV és 
la cançó; la cançó que vehicula la espiritualitat individual, però 
també col·lectiva. Cançons de colònies que és diu. Unes cançons 
que uneixen diverses generacions dels milers de nens i nenes que 
han passat per Aina. 

171l’adv

Quin és el secret de l’èxit d’Aina i de la seva 
tasca al capdavant de la institució?

La meva fe cristiana i que sóc cèlibe. El meu 
vot m’ha evitat tenir una família pròpia que 
m’hauria impedit haver pogut tenir la dedica-
ció que li he atorgat al casal d’infants i als feli-
gresos de la parròquia de Canillo. Però també 
que a més de capellà jo sóc educador.
Per molts, pensar en Aina és pensar en Mossèn 
Ramon al capdavant del projecte, però s’ha de 
pensar en el futur i en la llarga trajectòria que 
se li augura al casal. 

Mossèn, quines característiques ha de te-
nir una persona per posar-se al capdavant 
d’una institució com Aina.

Ha de tenir les tres “E”. En primer lloc i crec 
que la més important ha de ser una persona 
que sàpiga i vulgui Escoltar. En segon terme 
ha de ser algú amb vocació Evangelitzadora. 

I en tercer lloc, la tercera E, ha de ser la de 
l’Encoratjar. Ha de ser algú que s’impliqui amb 
una predisposició positiva i enèrgica.

Una primera pedra col·locada el 30 de Setem-
bre de 1979, ha derivat en una institució que 
per a qui l’ha pogut viure és molt més que un 
casal on els pares han dut perquè estiguis en 
contacte amb la natura i altres nens de la teva 
edat. 

Mossèn Ramon ha recordat a L’ADV que els 
valors que es transmeten als nens confor-
men una llista en la que s’inclouen: fer país, 
conviure, creativitat, autonomia, esport, sen-
derisme, esqui de fons, sensibilitat i esperit 
d’unitat. Amb el pas dels anys els canvis que 
la societat andorrana ha experimentat s’han 
notat també al casal i Mossèn Ramon ens 
explica que s’ha hagut de tenir una especial 
atenció al immigrant; més proximitat i suport 
amb aquest col·lectiu.  

L’Art de Viure es va trobar amb Mossèn 
Ramon de Canillo al seu territori, a la casa 
d’Aina, des de on va recordar els darrers 
anys i l’experiència que va suposar engegar 
un projecte que pren cura d’infants i 
adolescents quan no tenen l’obligació 
d’anar a escola. Mossèn Ramon va recordar 
que per Aina han passat nens i nenes que 
han esdevingut adults que han exercit 
professions de tota mena i, també com 
no la política. El ens recordava que hi ha 
algun ministre/a entre les files d’ainistes 
recollides en un llibre en motiu del 40 
aniversari de la institució. 

Complicat condensar una conversa amb 
Mossèn Ramon i a més si el tema de 
conversa és Aina i el perquè de la seva 
existència. 

Un altre nom que ell ens recorda quan 
fa la vista enrere és el de Pere Canturri, 

que quan el mossèn va arribar a Andorra 
organitzava uns campaments en els que 
van col·laborar plegats i que tenien com 
a patrocinador el Consell General.  Quan 
Canturri plega Mossèn Ramon se’n adona 
que si no és fa alguna cosa la “canalla” està 
al carrer mentre els pares treballen. 

Aquesta necessitat i el suport d’altres 
persones que és van afegir fent de monitors 
pels grups de mainada, van donar com a 
resultat el que ara coneixem com la Casa 
de Colònies d’Aina. 

Mossèn Ramon de Canillo ha explicat a 
L’Art de Viure que els lligams que es creen 
dins aquest espai son d’amistat sinceres 
i duradores en el temps, a més de no 
discriminar per diferències d’edat o sexe 
les relacions que és fomenten entre els 
nenes i els joves amb els seus monitors i 
monitores. 
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El Refugi de l’Illa està situat a 2.500 metres 
d’altitud, en un entorn protegit i molt 
atractiu per als amants de la muntanya, 
però també per als que encara no han 
descobert el tresor que representa la Vall 
del Madriu.

Amb aquest, ja són quatre els refugis 
guardats del país. Precisament, aquest 
inici d’estiu es presentava la Coronallacs; 
una ruta circular pels quatre, que 
permet practicar senderisme d’alta 
muntanya, recorrent: l’Illa, Juclà, Sorteny i 
Comapedrosa. Una proposta atractiva que 
pretén atraure al turisme de muntanya, de 
natura i ecològic.

El Refugi de l’Illa és un exemple de 
consum responsable i ecològic, perquè és 
completament autònom en aquest sentit. 
Compta amb plaques solars per a produir 
electricitat i també amb unes plaques 
solars tèrmiques que s’encarreguen 
d’escalfar l’aigua de tota l’estructura. 
S’ha de destacar que les dutxes estan 
controlades amb un temporitzador, per 
a què es faci un consum responsable de 
l’aigua, que arriba des del mateix estany.

L’exterior de l’edifici també compta amb 
un aspecte que acompanya l’entorn en el 
qual es troba i està completament integrat 
a aquest fantàstic paratge natural.

L’Illa té capacitat per a 50 persones, que 
poden dormir i compten amb servei de 
restauració. Tot això amb la presència de 
dos guardes en permanència en aquest 
nou refugi d’alta muntanya andorrà. 

>>> A l’acte, els autors del projecte van explicar als mitjans de comunicació tots els detalls de la nova instal·lació. 
Van estar presents, diferents autoritats del govern i dels comuns dels país.

La instal·lació és tot un 
exemple d’autonomia 
energètica. Un mirall per a 
la resta del parc immobiliari 
andorrà

El 30 de juny va tenir lloc la inauguració oficial del nou Refugi de l’Illa de la parròquia d’Encamp, amb la presència 
d’autoritats, la gerència d’aquest allotjament, Saetde, professionals del món turístic, així com de representants 
del sector de l’oci focalitzat en el medi ambient. Precisament aquest refugi guardat, que s’estrena aquest any i ho 
fa per la porta gran, està pensat per a aquesta part dels viatgers i els excursionistes. Es tracta d’una edificació 
completament autònoma pel que fa al consum i la producció energètiques. La seva obertura dona una possibilitat 
més als amants de la natura i sobretot als aficionats de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, ja que es troba en mig 
d’aquest paratge declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco ja fa uns anys.

TEXT: REDACCIÓ ·  FOTOS: JOSÉ OTERO · ÒSCAR LLAURADÓ

INAUGURACIÓ DEL NOU REFUGI GUARDAT DE L’ILLA

El refugi del Madriu 
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El blanc és un element més de la fotografia. No és el marc ni tampoc el continent que envolta l’element 
principal; forma part del conjunt de les imatges, aportant força i presència a aquestes natures mortes. 
L’autor, l’Isidre Escorihuela, és fotògraf i conservador de fotografia i per les seves mans han passat 
algunes imatges contenidores de la història del país. És el guardià d’algunes de les joies fotogràfiques 
que formen part de la historia d’Andorra. En aquesta ocasió l’historiador, conservador i fotògraf ha 
reunit un conjunt d’imatges en 35 mm, de moments en què la natura d’Andorra es mostra despullada, 
vulnerable i sola. Però, al mateix temps, també transmet una força vital que queda latent darrere 
la fredor de la neu i del gel. És el poder, el misteri i la màgia de la hibernació. La Galeria d’Art Pilar 
Riberaygua acollirà aquesta exposició d’Isidre Escorihuela, “Mort sobre blanc” fins el proper 15 de 
setembre.

TEXT: REDACCIÓ  ·  FOTOS: ISIDRE ESCORIHUELA

Mort sobre blanc 
GALERIA PILAR RIBERAYGUA

Les onze imatges que presenta l’artista 
han estat impreses a Barcelona en paper 
d’alta qualitat model Nature. Quatre fotos 
de 80 cm x 80 cm i set de 60 cm x 60 cm. 
Muntades a sang. Perquè no necessiten 
de cap artifici ni suport per tenir la 
magnífica presència que tenen. Les obres 
d’Escorihuela, fràgils en aparença, degut a 
la poca presència de color i relleu, troben 
la profunditat en la força del blanc i en la 
llum. Encara que sense massa ombres, 
la foscor s’intueix en el fet que aquests 
elements de la natura es troben a un pas 

de la mort, morts o, a punt de passar per 
la transformació que certs éssers animals 
i vegetals superen a l’estació més freda 
de l’any: la hibernació. Aquest procés de 
transformació natural i antic, que amaga 
l’essència de la vida i de l’energia que 
qualsevol cos, per petit que sigui, conté 
per continuar existint; sobrevivint.

Els arbres i els arbustos d’Escorihuela 
semblen soldats solitaris que aguanten 
en peu en mig d’un camp de batalla, 
congelat, desert i buit de vida. No hi ha 
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gairebé diferència entre els cels d’hivern 
i els terres nevats. Tot és blanc i fred; 
mort o adormit. Però, insistentment, al 
darrere de la claror encegadora d’aquests 
blancs i grisos hi ha la natura com a origen 
primigeni de l’existència. Alguns dels 
protagonistes de les 11 imatges saben 
que moriran, que deixaran d’existir. Tant 
se val, continuen drets, en solitari, alguns 
doblegats, però mai trencats.

La trajectòria professional de l’Isidre 
Escorihuela l’ha dut a estar lligat 
de manera molt estreta al món de 
la fotografia; com a creador i com a 
conservador. Ha estat comissari de 
mostres rellevants de fotografia històrica 
organitzades per Govern, des de l’any 1994 
fins a l’actualitat. Mostres en les quals les 
imatges són testimoni de la història i la 
memòria d’un poble. 

Les fotografies 
d’Escorihuela són testimoni 
de la transformació 
que la natura d’Andorra 
experimenta a l ’hivern
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UTE (UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES)
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La immobiliària més extraordinària del món
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* INFINITI Q30 1.5d de 109 CV. PVP recomanat INFINITI Q30 a Andorra des de 19.900€ (inclou matriculació. IGI no inclòs). Oferta vàlida fins al 30 de setembre de 2017.
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Models visualitzats amb equipament opcional.

QX30  Q30
BORN TO CHALLENGE
Descobreixi la nova gamma de compactes d’INFINITI

amb un disseny únic, tecnologia d’avantguarda
i un complet equipament de sèrie. 

Sol·liciti la seva prova de conducció a proves@becier.ad

GAMMA Q30 *  QX30 ** DES DE 19.900 €

CENTRE INFINITI ANDORRA Becier Vehicles Av. d’ Enclar, 148 Andorra la Vella Tel. +376 871 807 GRUPBECIER
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